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Noi realizări pe graficele 
de întrecere ale minerilor
Roadele muncii însuflețite

La exploatarea minieră 
Lupeni a fost consemnat 
un fapt deosebit de îmbu
curător : harnicii mineri 
au extias ieri ultimele 
tone de cărbune din pla
nul ce le revenea pe pri
mele 11 luni ale anului. 
Rezultatul obținut are la 
bază munca entuziastă a 
întregului colectiv de mi
neri și tehnicieni precum 
și introducerea pe scară 
largă a mecanizării în 
subteran. Numai în 10 luni 
care au trecut din acest 
an minerii lupeneni au 
livrat centrelor siderur
gice din tară mai bine 
de' 50 000 tone de căr
bune cocsificabîl pește 
plan. Mai mult de jumă

tate din această cantita
te a fost dată de către 
colectivul sectorului III — 
sector fruntaș pe între
gul bazin carbonifer al 
Văii Jiului. De remarcat 
este, de asemenea, fap
tul că în acest an pro
ductivitatea muncii pe 
întreaga mină a crescut 
la 1,185 tone cărbune pe 
post față de 1,120 tone 
cît este planificat. Un 
frumos succes l-au obți
nut minerii de la Lupeni 
și în privința realizării 
de economii suplimenta
re ia prețul de cost. Prin 
reducerea cheltuielilor de 
producție ei au totalizat 
o economie, în primele 
10 luni ale anului, de 
3 133 000 lei.

Minerii din Vulcan se afirmă
Colectivul minei Vulcan 

continuă să se afirme în 
întrecerea cu celelalte ex
ploatări miniere din Va 
lea Jiului. îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în 
abataje ca și folosirea 
unor metode valoroase 
de lucra ah -permis mi
nerilor vulcăneni să de
pășească în ficare zi care 
a trecut din această lună 
sarcinile de plan la ex
tracția de cărbune. In pe 
rioada 1—20 noiembrie,

ei au totalizat un plus de 
2 644 tone Cărbune coc
sificabil și energetic. O 
activitate rodnică au des
fășurat în acest răstimp 
mmeri. sectorului III care 
au extras peste prevede
rile planului 1 844 tone 
de cărbune: Acest plus de 
producție a fost obținut 
pe seama cieșterii pro 
ductivității muncii pe sec
tor cu circa 10 la sută 
față de cea planificată.

Cărbune de calitate
Minerii de la Uricani 

sînt bine cunoscuți în 
Valea Jiului pentru re
zultatele remarcabile ob
ținute în producție. In pri
mele 10 luni ale anului 
ei au extras din abataje 
22 000 tone de cărbune 
cocsificabil peste preve
derile de plan. La aceste 
realizări minerii urică- 
neni au mai adăugat în 
această lună încă 2 362 
tone de cărbune în plus. 
Paralel cu sporirea vo
lumului producției, la mi. 
na Uricani se acordă o 
atenție deosebită și îmbu
nătățirii calității cărbune 
lui. Analizele de labora
tor de la biroul C.T.C. al

preparației Lupeni indică 
o reducere a procentului 
de cenușă din cărbunele 
extras de la mina Uri
cani în luna curentă cu 
0,6 la sută față de nor
ma admisă. Prin îmbună
tățirea calității producției 
în trimestrul III colecti
vul minei Uricani a pri 
mit bonificații echivalen
te cu valoarea a peste 
500 tone de cărbune.

In fruntea luptei pen
tru îmbunătățirea calilă- 
ții cărbunelui se situează 
minerii sectorului f Ei. 
au redus conținutul de 
cenușă în medie cu peste 
1 Ia sută față de planifi
cat.
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Munca politică — 
de sarcinile

mal strlns tegata 
economice

Tînărul lăcătuș Gheorghe Cornel de la atelierul | 
de reparat ciocane și perforatoare de la E.M. Vulcan 
este evidențiat in întrecerea socialistă. El execută cu 
multă conștiincioz itate și la timp lucrările ce-i sînt 
încredințate.

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

Realizări ale lilaloiilor liii Lapeai
$i=au îndeplinit angajamentele

< Colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de 
la întreprinderea „Vis- 
coza" Lupeni obține re- 

. zultate frumoase în mun
că. De la începutul anu
lui și pînă în prezent 
planul de producție al în
treprinderii a fost îndepli
nit și depășit lună de 
lună. In 10 luni, planul 
la producția globală a 
fost depășit cu 1,6 la su
tă, iar la producția mar
fă cu 2,8 la sută. In a-

celași timp productivita
tea pe cap de salariat a 
sporit cu 1,9 la sută.

Totodată s-a îmbunătă
țit cu un procent calitatea 
firelor extra plus prima.

In obținerea acestor rea
lizări s-au evidențiat to
varășii Tașcău Petre, Ia- 
cob Iosif, Ceaușu Marga
reta, Szas Alexandru. 
Mateescu Nicolae, Fol- 
deși Francisc- Mitroczi 
Irina și mulți alții.

Ou planul anua
Pe data de 15 noiem

brie, colectivul de mun
că al secției sulfura de 
carbon din cadrul I.I.S. 
Viscoza Lupeni a îndepli
nit' planul de producție, pe 
anul 1963 la toți indicii.

Acest succes se dato- 
rește hărniciei cu care au 
muncit muncitorii, ingi
nerii și tehni- ______
cienii secției în 

tot' cursul anului.

La S.R.E. Vulcan bobinatorii Imling Eugen și Brădescu Petre se 
remarcă lună de lună prin lucrări de calitate și importante depășiri 
de plan. Recent, cu prilejul efectu ării unor reparații capitale, ei au 
realizat economii în valoare de peste 3 000 lei.

IN CLIȘEU : Bobinatorii Imling Eugen și Brădescu Petre la locul 
de muncă.

realizat
Angajamentele concrete 
pe care le-au luat mun
citorii antrenați în în
trecerea socialistă au fost 
îndeplinite și depășite lu
nă de lună. Colectivul 
secției a dat deja peste 
plan 32 tone de sulfură 
de carbon.

P R IV IN
Elevii anului III D de la 

Grupul școlar minier Petroșani se 
pregătesc cu perseverență în ve
derea examenului de absolvire.

Cei 20 de utemiști și ceilalți e- 
levi din anul III care învață su
dura vor mi rămîne în școală timp 
de 5 luni, apoi se vor îndrepta 
spre locurile unde vor fi reparti
zați intrînd în marea familie a mun
citorilor. Timpul care a mai rămas 
pînă la examenul de absolvire 
trebuie folosit pentru o muncă in
tensă în vederea întregirii cunoș
tințelor, pentru perfecționarea pre
gătirii noastre. Utemiștii și elevii 
anului III D sudori, cunosc bine 
acest lucru.

Chemați să-și ana'izeze propria 
activitate în cadrul adunării ge
nerale a organizației U.T.M. con
sacrate alegerii noului birou, Ute
miștii anului III D au participat 
cu interes la discuții, au dezbătut 
cu spirit de răspundere fiecare as
pect al muncii lor.

Atît darea de seamă cît și dis
cuțiile au răspuns de fapt la două 
întrebări: „Cum am muncit pînă 
acum’" și „Ce trebuie să facem ea 
să muncim mai bine'1.

Peste 130 de comuniști de la 
nrina Vulcan, delegați ai organiza
țiilor de partid pe sectoare, s-au 
întîlnit recent într-una din sălile 
clubului, frumos amenajată, în 
conferința de partid pe mină. In 
sală erau expuse panouri care ară
tau succesele obținute de minerii 
vulcăneni. Printrd acestea amin
tim pe cele ale minerilor din bri
gada complexă de înaintări rapide 
în galerii care a obținut o avan
sare de 341 m. pe lună, ale co
lectivului sectorului IV, care a dat 
peste planul anual la zi mai bine 
de 11 500 tone de cărbune, ale bri
găzilor conduse de 
lae, Zaharia Cons
tantin, Costea loan. 
Tucaciuc 
Domokoș 
Drob 
care au 
sarcinile 
nate de 
și faptul că minerii de la Vulcan 
au reușit să recupereze minusul 
din prima parte a anului și să dea 
peste planul 
de cărbune 
tic.

Conferința 
felul cum au fost îndeplinite sar
cinile economice, cum comitetul 
de partid și organizațiile de bază 
au desfășurat munca politică de 
îndrumare și control pentru reali
zarea ritmică a acestor sarcini, a 
scos în evidență și unele lipsuri 
care au influențat negativ activi
tatea de producție.

In primul semestru al anului mina 
Vulcan a rămas cu mult sub sar
cinile de plan. Productivii atea 
muncii planificată nu a fost atin
să nici după 10 luni de mun-ă, 
deși minusul de. producție a fost 
lichidat. Nu a fost realizat nici 
cîștigul mediu prevăzut Inițiativa 
comunistului Tucaciuc Mihai de a

Moraru Nico-

scoate două cîmpuri pe aripă și 
schimb nu a fost îmbrățișată da- 
cît de un număr mic de brigăzi. A- 
provizionarea brigăzilor de mineri 
cu materiale și goale, în spec’al a 
acelora care execută 
pregătiri a fost 
Planul la lucrările 
a fost realizat nici 
ce a făcut să nu
nie de front corespunzătoare și 
curi de nruncă de rezervă.

Așa cum a reieșit din darea 
seamă, din discuțiile 
cadrul conferinței, de 
s-a făcut vinovat și 
partid. Acesta

lucrări de 
nesatisfăcăt'oare. 
de pregătire nu 
pînă acum, fapt 
fie creată o

Conferința de partid 
de la mina Vulcan j.

Mihai,
Andrei,

Gheorghe 
dat peste 
de plan 

cărbune. De remarcat este
cantități însem-

anual la zi 2 654 tone 
cocsificabil și energe-

de partid, analizînd

O

Magazîn cu deservire 
exemplară

Magazinul O.C.L. alimentara nr.
63 din Orașul Lupeni (responsa
bil tov. Ceteraș Simion) se bucură 
din partea cumpărătorilor de o 
bună apreciere. Datorită comportă
rii civilizate a vînzătoarelor, acest 
magazin atrage . lună de lună un 
număr tot mai mare de cumpără
tori. Pot fi date exemplu de acti
vitate tovarășele Pazmandy Eliza 
(casieră), Lacușteanu Ioana (raio
nul alimente), Silvestru Olga (ra
ionul coloniale), Risiga Margareta 
(raionul băuturi), Anitas Florica 
(raionul de produse de panificație) 
și altele.

Hărnicia colectivului cît și buna 
deservire au permis ca acest ma
gazin să depășească cu 26 000 iei 
planul la vînzări pe luna octom
brie.

li- 
lo-

de 
îapurtate 

aceste lipsuri 
comitetul de 

urmărit cu 
felul

sînt aplica-

nu- a
competentă
cum
te măsurile propu
se pentru înde
plinirea sarcini
lor economice, nu 

timp felul cum or- 
bază, cadrele tehni-

a analizat la 
ganizațiile de 
се-administrative se ocupă de tra
ducerea lor în viață. Tovarășul Fo- 
dor Arcadie, șeful minei, a arătat 
in cuvîntul său, că nu s-au luat 
toate măsurile politico-organizato- 
rice pentru ridicarea productivită
ții muncii. In medie 37 Ia sută din 
brigăzi au rămas lunar sub plan. 
Brigăzile de mineri simt și acum 
nevoia de un ajutor mai concret 
din partea cadrelor tehnico-ingine- 
rești, de materiale și uneori de 
efective, deși pe exploatare efec
tivul e depășit.

In anul care urmează, în fața 
Comuniștilor de la mina Vulcan, a 
întregului colectiv al minei, stau 
sarcini sporite. Pentru ca acestea 
să fie îndeplinite cu succes se cer 
pregătiri intense de pe acum. Așa 
cum a arătat tovarășii! Davidescu 
Gheorghe, inginerul șef al minei, 
aceste pregătiri se pot face, se pot 
asigura condiții ca în luna decem
brie șă fie atinși indicii prevăzuți 
pentru primele luni din anul 1964.

Pentru această vor trebui luate 
măsuri în scopul folosirii tuturor 
rezervelor de creștere a producti
vității muncii și pentru îndeplini
rea planului la lucrările de pregă
tiri. Comuniștii prezenți la confe
rință s-au angajat să lupte cu în
suflețire pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plan.

Conferința a adoptat hotărîri 
pentru îmbunătățirea și întărirea 
rolului conducător al organiza
țiilor de bază în activitatea econo
mică, pentru efectuarea unui con
trol mai eficient din partea comi
tetului de partid asupra respectă
rii întocmai a hotărîrilor și măsu
rilor stabilite în vederea 
nirii indicilor de plan de 
conducerea minei.

In. încheierea lucrărilor
rinței au luat cuvîntul tovarășii

îndepli- 
către

confe-

ȘT. EKART

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

D SPRE VIITOR
In darea de seamă ca și în dez

bateri s-a arătat că majoritatea 
elevilor din anul III D își în
deplinesc cu conștiinciozitate în
datoririle școlare și obțin rezul

tate frumoase Ia lecțiile teoretice 
cît și în activitatea practică.

Nu s-a insisțat prea mult asu
pra rezultatelor, ci s-a vorbit mai 
pe larg despre modul cum au fost 
obținute.

S-a arătat că succesele Ja în
vățătură ale elevilor Turcu Cons
tantin, Mihai Ilie, Mihăilă loan, 
Durac Dumitru, Văduva loan, Mă- 
lăiescu Vasile și alții se datoresc 
străduinței lor, organizației U.T.M. 
din clasa noastră și tovarășului 
inginer Ioniță loan, profesor de 
tehnologie. Rezultate bune 
s-au înregistrat îndeosebi la 

. practica pe care o fac elevii în 
întreprinderile din Valea Jiului.

Printre elevii care au obținut 
rezultate bune la practică se evi
dențiază !: Bărbulescu Iulian, Co- 
man Ilie. Mihai Ilie, Turcu Cons
tantin, Șoiangiu Viorel, Durac 
Dumitru, Drăguț Gheorghe, Rus 

Cornel și Iorgan Gheorghe.
In adunarea generală pe clasă

mai mulți utemiști au subliniat că 
în același mod vor trebui să se 
pregătească și colegii lor Iorgan 
Gheorghe și Foca Marcel care 
cred că fiind în anul III, au ter
minat cu școala și nu acordă des
tulă atenție însușirii cunoștințelor 
teoretice cate se predau în acest 
an. Cu sprijinul și ajutorul birou
lui U.T.M. să-i convingem mai 
bine să vadă cît de greșftă e con
cepția lor și să-i determinăm să sa 
pregătească mai temeinic lâ disci
plinele teoretice.

Pentru activitatea de viitor a 
tinerilor din anul III D, a- 
ceste observații ale utemiști- 
lor reprezintă învățăminte pre
țioase. In adunare s-au făcut 
și alte propuneri valoroase, s-an 
luat hotărîri importante. Traduce
rea lor în fapte, lucru care va 

trebui să stea în centrul preocu
pării biroului nou ales și a ute- 
miștilor, va duce la îmbunătăți
rea activității organizației, la rea
lizarea sarcinilor ce ne stau în feță.

HOHOI IULIAN 
elev anul III D 

Grupul școlar minier Petroșaai
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Din activitatea r oouiare
Sine însemnate pentru înfrumusețarea 

localităților Văii Jiutai
Dezvoltarea continuă a orașelor 

din Valea Jiului, precum și creș
terea numărului populației cer diu 
partea sfaturilor populare o pre
ocupare mereu mai mare pentru 
buna gospodărire și înfrumusețare 
a orașelor.

Pentru lucrările de gospodărire 
șl înfrumusețare a localităților 
noastre șe alocă an de an sume 
mereu mai mari din bugetul sfa
turilor populare. Iri anul 1963, bu
năoară, pentru gospodărirea locali
tăților Văii Jiului au fost aloca
te fonduri cu 960 000 lei mai mari 
decît în anul 1902. Aceasta a fă
cut să sporească substanțial volu
mul lucrărilor gospodărești, supra
fețele de zone verzi etc. Valoarea 
lucrărilor și a prestațiilor de ser
viciu în domeniul gospodăririi și 
înfrumusețării orașelor noastre pe 
anul 1963 se ridică la peste 
5 200 000 iei, din eare s-au alocat 
pentru întrețineri și reparații de 
străzi 1200 000 lei, pentru întreți
nerea și amenajarea de parcuri și 
zone verzi — 1 155 000 lei, cu 
605 000 lei mai mult față de anul 
1962, pentru iluminatul public 
980 000 lei, salubritatea orașelor — 
1 850 000 lei, diverse — 385 000 lei 
La lucrările de întreținere și re
parații străzi, cimitire, amenajări 
parcuri și zone verzi, planul ește 
realizat în procent de 98,2 la sută.
Ceie ma. importante lucrări gospo
dărești executate în acest an eînt' 
repararea străzilor Vașile Roaită, 
Dr. Petru Groza, Vașile Conta din 
orașul Petroșani, strada Gării, stra
da Cimitirului în orașul Vulcan și 
strada I.C. Frimu din Petrila pre
cum și întreținerea și amenajarea 
de parcuri și zone verzi pe o su
prafață de 21,9 ba„ plantarea a 
11 000 arbori, 13 800 arbuști, 9 2Q0 
trandafiri și a peste 120 000 flori. In 
scopul îmbunătățirii iluminatului 
public s-au procurat și montat 81 
lămpi fluorescente dintre care 25 
la Petrila, 14 la Aninoasa, 14 la 
Uricani și 28 în orașul Lupani.

Un sprijin important în ridicarea 
nivelului urbanistic al localităților 
Sînt acțiunile de muncă patriotică 
la care au participat mii de oa
meni ai muncii, mobilizați de de- 
putați, de comitetele de blocuri și 
de străzi. Cu sprijinul maselor de 
cetățeni am reușit' să executăm în 
acest an un volum de lucrări mult 
mai mare decîț cel planificat. Prin 
acțiunile de muncă patriotică s-au 
executat întrețineri de străzi pe

In centrul atenției — treburile gospodărești
Are 564 cetățeni în circums

cripție. Oameni harnici și săritori 
pe care te poți bizui oricînd și 
alături de care poți întreprinde 
acțiuni îndrăznețe. Tovarășa Marcu 
Lucretia îti vorbește cu mîndrie 
despre alegătorii ei, despre faptele 
acestora în întrecerea patriotică 
cu celelalte circumscripții electo
rale .din oraș.

Un bilanț al acțiunilor întreprin
se anul aceșta în circumscripția 
electorală 26 reliefează numeroa
sele realizări gospodărești înfăp
tuite de cetățenii de aici, care au 
schimbat înfățișarea circumscrip
ției. In întrecerea pentru cea mai 
frumoasă stradă pentru cel mat 
frumos cartier, alegătorii deputatei 
Marcu Lucretia au muncit cu >îrg. 
Pe strada Cuza Vodă s-au trans
portat și împrăștiat so m.e. pietriș, 
s-au îngrijit trotuarele și șanțurile. 
Tovarășa Marcu Lucretia si alegă
torii ei iubesc mult florile. Priu- 
tr-o înțelegere comună, în curțile 
tuturor alegătorilor au fost sădiți 

,o suprafață de 128 000 m.p., ame
najări de parcuri și zone verzi pe 
20 ha., plantarea a peste 18 000 
arbori și arbuști, curățiri de șan
țuri și rigole pe 148 000 m.l. pre
cum șl alte lucrări. Pînă la 1 
noiembrie a.c., cetățenii din Valea 
Jiului au efectuat peste 1 240 000 
ore muncă patriotică, iar lucrările 
executate de ei se ridică la suma 
de peste 3 200 000 lei.

Realizările noastre in domeniul 
înfrumusețării și bunei gospodăriri 
a localităților sînt însemnate. Este 
însă necesar ca aceste realizări 
să fie dezvoltate și totodată să fie 
păstrate. Iată o sarcină ce te ridi
că în fata tuturor cetățenilor, a co
mitetelor de bloc și de străzi și a 
deputaților sfaturilor populare. Să 
păstrăm cu multă grijă mai ales 
zonele verzi, pentru ca la primăva
ră să nu fim puși în situația să 
muncim din nou pentru amenajarea 
lor.

Cu sprijinul maselor de cetățeni, 
sîntem siguri că realizările noastre 
în domeniul gospodăririi și înfru
musețării localităților Văii Jiului 
vor fi mereu mai însemnat»

IOAN ȘODOLESCU 
șeful Secției de gospodărie 

a Sfatului popular al orașului 
Petroșani

0 comisie permanentă activă
La fiecare început de trimestru 

membrii comisiei permanente în- 
vățămînt-cultură de la sfatul popu
lar . Aninoasa se întrunesc în,. șe- 
dințe de lucru și analizează mo
dul în care s-a dus la îndeplinire 
planul din trimestrul precedent, 
stabilesc sarcinile pentru noul 
trimestru.

Planul de muncă al comisiei per
manente sintetizează toată munca 
membrilor comisiei permanente, 
preocuparea tor pentru a între
prinde acțiuni interesante și va
riate în sprijinul procesului ins- 
tructlv-educativ și al culturalizării 
maselor de cetățeni. In planul de 
muncă sînt prevăzute măsuri pen
tru organizarea meditațiilor și 
consultațiilor în școală, menite să 
ajute elevii în remedierea medio
crității Ia învățătură, pentru întă
rirea legăturii școlii cu părinții 
copiilor etc. Pentru a veni in spri
jinul părinților sub îndrumarea co
misiei permanente, în cadrul școlii 
elementare din Aninoasa funcțio
nează lectorate pentru părinți. De
putata Barbu Maria, membră a co
misiei are sarcina să controleze 
modul de desfășurare a activită
ții lectoratelor atît din cadrul șco

trandafiri urcători, care în anii vii
tori vor împodobi gardurile, ca
sele oamenilor. Flori cu diferite 
culori au înfrumusețat în timpul 
verii trotuoarele.

Dar nu numai înfrumusețarea 
străzii o interesează pe deputata 
Marcu. Orice problemă de ordin 
gospodăresc se rezolvă eu spri
jinul ei. Irdundarea unui canal de 
scurgere a apei, îmbunătățirea ilu
minatului public, repararea unui 
podeț de trecere sînt probleme pe 
care deputata si alegătorii ei le^ 
rezolvă cu operativitate.

— Facem tot ce ne cereți ca 
circumscripția noastră să fie cea 
mai frumoasă, i-au spue într-o zi * 
deputatei doi mineri venifi să 
transporte pietriș. Și dînsa s-a 
bucurat că în mrcuipscripția ei 
oamenii o înțeleg și o ajută- In 
toate procesele verbale încheiate 
cu ocazia diferitelor acțiuni în
treprinse ише ca Mândrea Tere
zia, Т«№И ВДвеЬМа, Ноев Paula
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ACȚIUNI ORGANIZATORICE
Prin confrlbuH* voluntar*

Ne aflăm in plină perioadă de 
desfășurare a adunărilor populare 
în care cetățenii votează noi sume 
pentru diferite construcții pe a» 
nul viitor. Cetățenii din Dîlja 
Mare au hotărît ca suma votată 
pe 1964 să fie folosită la construi
rea unei săli de clasă, iar cetățe
nii din Bărbăteni au stabilit în u- 
nanimitate de voturi ca banii ne- 

lii cit și din cadrul clubului. Cele 
trei lectorate, cu părinții, cu fe
meile Și de cultură generală, au 
întocmite lineare planuri de acti
vitate pe întregul an. In cadrul 
lectoratelor se dezbat probleme 
din diferite domenii ale științei și 
culturii.

Comisia permanentă ia totodată 
în studiu probleme diferite din 
raza sa de activitate.

La școala de 8 ani din Aninoa
sa nu a existat un local cores
punzător pentru atelierul de lucru 
manual. Analizînd posibilitățile din 
comună, comisia a stabilt ca ate
lierul să fie amenajat într-un lo
cal de lîngă sectorul I.L.L., pro
punere ce a fost aprobată de re
centa sesiune a sfatului popular 
din comună. Și alte probleme lua
te în studiu de către comisia per
manentă învătămînt-cultură a sfa
tului popular Aninoasa și soluțio
nate, au fost apreciate de cetă
țeni.

Prin studiile și acțiunile între
prinse, comisia permanentă contri
buie efectiv la îmbunătățirea ac
tivității școlii și cultural-educa
tive din comună.

V. M.

sînt prezente, ele constituind spri
jinul de nădejde al deputatei și 
comitetului de cetățeni.

In circumscripția electorală nr, 
26 își desfășoară activitatea și două 
cercuri de citit. Aici se citesc di
ferite articole publicate în ziare 
și reviste, se organizează de două 
ori pe lună „sfatul gospodinei", 
se poartă discuții vii asupra unor 
materiale interesante.
' La ultima întîlnire a deputatei 
Mișrcu Lucrețja eu alegătorii ș-a 
hptărît ca în această perioadă să 
fie eurătati copacii de pe strada 
Cuza Vodă, iar la primăvară, cu 
sprijinul secției de gospodărie a 
Sfatului popular al orașului Petro
șani să fie plantați arbori orna
mentali de-a lungul străzii și să 
se întreprindă mai multe acțiuni 
gospodărești de înfrumusețare a 
circumscripției.

VICTORIA MIHAILEANU 
instructor organizatoric al 

Sfatului popular — Petroșani 

cesari realizării a două poduri din 
beton să fie procurați' prih con
tribuție voluntară. La Dealul 
Babii, locuitorii vor continua con
struirea școlii de 4 ani, iar la Ma- 
leia va fi schimbată podeaua ce
lor două clase.

Sînt localități în care sumele 
votate au fost încasate în între
gime și cheltuite rațional pentru 
construcțiile propuse. De , exem
plu, în orașul I.upeni Suma vo
tată a fost strînsă și cheltuită, iar 
la Bănită sala de dasă este în 
stadiul de finisare.

Numai sfaturile populare din 
Petrila, Vulcan, Iscroni și Cîmpu 
lui Neag n-au reușit pînă în pre
zent să realizeze planul de înca
sări. Mai mult, Ia Petrila ițici nu 
a început să se lucreze la obiec
tivul votat.

Colective de îndrumare 
$i control

Urmărind îmbunătățirea stilului 
de muncă al sfaturilor populare 
comunale și orășenești, Comitetul 
executiv al Sfatului popular al 
orașului Petroșani a initial orga
nizarea a două colective de îndru. 
mare și control, care să se depla
seze în toate localitățile Văii Jiu1 
lui. După un plan bine stabilit, a- 
cestea se interesează de toate pro
blemele ce intră în sfera activi
tății sfaturilor, dau îndrumări și 
fac propuneri acolo unde rezulta
tele sînt nesatisfăcătoare.

Pînă în prezent cele două co
lective s-au deplasat în localită
țile Bănită, Iscroni, Aninoasa și 
Vulcan unde au urmărit cu pre
cădere acțiunile întreprinse în 
domeniul întrecerii patriotice, al 
contribuției voluntare, au dat spri
jinul necesar sfaturilor populare 
în vederăa tinerii ședințelor de 
comitet executiv și a sesiuni
lor, s-au interesat despre modul 
în oare sînt rezolvate propunerile 
făcute de alegători. Colectivele 
constituite au acordat un sprijin 
prețios sfaturilor populare în ve
derea reactivizării comitetelor de

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

In circumscripția numărul 10
In ultima perioadă cetățenii din 

circumscripția nr. 19 a orașului 
Petroșani mobilizați de deputatul 
Șerban Franeiss au realizat mai 
multe lucrări de gospodărire și 
înfrumusețare a circumscripției. 
Printre altele, au fost aliniate gar
durile și s-a lărgit strada Brazi
lor pentru ușurarea transportului 
cu autovehicule. La această acți
une au fost efectuate 120 ore de

Cetățenii carti
erului Livezeni 
din Petroșani au 
rezolvat multe 
treburi gospodă
rești în cartier. 
Au extins zonele 
verzi, au sădit 
sute de arbori. 
De acum și pînă 
în primăvară se 
cere ca realiză
rile gospodărești 
să fie păstrate 
cu grijă de fie
care cetățean. 
Iată tema discu- 
țiilor purtate de 
deputata Arhip 
Maria cu un 
grup de cetățeni 
din cartier.

cetățeni și a comisiilor de revizie 
pentru contribuția voluntară, au 
sprijinit deputății in ținerea adu
nărilor de dări de seamă.

Flerul vechi trebuie sirîns
Sfatul popular al orașului Pe-" 

troșani a obtinut rezultate ,*f umoa- 
se în mobilizarea cetățenilor la 
acțiuni obștești de colectare și 
predare a fierului vechi. Primind 
un ajutor substanțial din partea 
deputaților, comitetelor de cetă
țeni și comisiilor de femei, sfaturi
le populare orășenești și comu
nale, au reușit să depășească can
titățile de fier vechi prevăzute a 
fi colectate. Merită a fi menționat 
în această privință Sfatul popular 
al orașului Lupeni, care a predat 
în 10 luni cantitatea de 15 tone 
fier vechi.

De asemenea, starturile populare 
din Aninoasa. Iscroni, Petrila și 
Bănită au depășit cantitățile pre
văzute pe anul curent. Și popu
lația orașului Petroșani a răspuns 
chemării de a participa la acțiu
nea de colectare a fierului vechi 
strîngînd si predînd 6,6 tone.

Cu puțin simt de răspundere au 
privit această sarcină sfaturile 
populare Vulcan și Uricani care, 
datorită unei slabe mobilizări a 
cetățenilor n-au reușit pînă in 
prezent să predea cantitățile ce 
ie revin. In loc de 9 tone planifi
cat, orașul Vulcan a predat doar 
o singură tonă de fier vechi, iar 
comuna Uricani mai are de colec
tat 2 tone pentru a-și îndeplini 
planul anual.

Slabe acțiuni au desfășurat 
în scopul colectării șj predării fie
rului vechi I.C.O., 6 August și 
I.L.L., care stau mult sub plan în 
ce privește strîngerea cantităților 
de fier vechi ce le revin.

Trebuie scos in evidentă că în 
acțiunea de colectare a fierului 
vechi, o lipsă serioasă are și LC.M. 
care nu grăbește transportul ma
terialului fierce, depozitat de 
vreme îndelungată în diferite curți 
ale școlilor și întreprinderilor.

muncă voluntară, iar la repararea 
străzii, astuparea canalului în care 
a fost introdusă conducta d1” apă, 
efectuarea unor lucrări pentru 
montarea unei balustrade etc. ș-au 
mai efectuat alte 72 ore de muncă 
voluntară.

Cetățenii din circumscripția nr. 
19 cer însă să fie sprijiniți de 
I.R.E.H. pentru mutarea stîlpilor 
electrici care împiedică accesul 
camioanelor pe strada Brazilor.
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Karpineez Ioan, secretar al cooai- 
teiului orășenesc de partid Petro
șani și Drăguț Lucian, șeful sec
ției economice a Comitetului re
gional de partid Hunedoara. El au 
dat indicații pentru întărirea mun
cii de partid în direcția îndepli
nirii sarcinilor economice ce stau 
In fata colectivului minei pe anul 
1664. Delegații prezenți Ia conferin
ță și-au exprimat convingerea că 
harnicii mineri din Vulcan vor 
obține realizări tot mai frumoase, 
șe vor achita cu cinste și pe viitor 
de sarcinile trasate de partid.

Conferința a ales noul comitet 
de partid, iar acesta în prima sa 
plenară a ales ca secretar al său 
pe tovarășul Flori Ioan. Noul co
mitet va trebui să țină, seamă de 
indicațiile și hotărîrile conferinței, 
să lupte pentru ca iu cei пмі scurt 
timp mina Vulcan să ee ridice la 
nivelul celor fruntașe.

-----

Ir Editura politici au apărut
E. HUTIRA, I. DINU. Вада teh- 

nică-materială a socialietnufui. In- 
dustrie.izarea socialistă în R.P.R. 
4$ pag. 1 leu.
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„In întîmpinarea 
soarelui *

de BORIS BUZH-Ă

Colecția „In jurul lumii"

Ideea acestor pagini a îocolțit 
în mintea autorului în timpul unei 
călătorii în Mongolia. Vreme de 
trei săptămîni, ospitalierele gazde 
î-au arătat capitala tării, moder
nele cartiere de locuințe și momi, 
mentele străvechi, l-au călăuzit in 
peisajul nou, industrial al Mongo
liei socialiste, i-au înlesnit cunoș
tința cu zeci de oameni, munci
tori. crescători de vite, intelectuali 
oare l-au înconjurat cu dragoste 
și căldură frățească.

La capătul drumurilor, în carne
tul său de reporter, nu mai rămă
sese nici o pagină albă. Erau a- 
colo nume de oameni și de fiori 
rare, crimpeie de gînduri, cuvinte 
menite să evoce bărbăteasca so
noritate a graiului mongol, de
scrieri de obiceiuri, ciatace, zică- 
tori, fragmente din vechi epopei...

Dar dincolo de rîndurile însem
nate în carnet, reporterul aducea 
cu el o neuitată și luminoasă a- 
mintire: imaginea unei vieți efer
vescente, a unor oameni pricepuți 
și energici, harnici și întreprinză
tori, oameni care sub conducerea 
Partidului Hop ui ar Revoluționar 
Mongol construiesc în tara lor o 
viață nouă, trecînd peste orîndui- 
rea capitalistă, din bezna înapoie
rii feudale în dimineața socialie- 
țtjului și a civilizației.

(Brigadier // pedagog

desfdșurareu muncii
1. Printre mineri își 

un om scund și cu o

8 £ dimineață. Afară se lumi nea-
t zi de ziuă. Imbrăcați de șut, oa- 
8 menii s-au adunat fn fala pupi- 
8 trelor din sala de pontaj.-. Discuta 
° in grupuri, fumează. Unii mai vin- 
S tură lampa, apoi o aprind, o suflă 
g pentru a-i controla etanșeitatea. 
g Maiștrii mineri dau indicații re- 
g ieriloare la 
8 din schimbul
82 face apariția
g privire vioaie.
8 — Noroc buni salută noal ve-
8 njt.
8 — Noroc buni
8 Imre-baci răspunde 
® respectuos oame- 
§ nii și iși tac loc 
o să șe apropie de 
g pupitrul maistrului. 
g Pește puțin timp, 
g încă înainte, de 
g stirșitui schimba, 
8 iui III Imie-baei co- 
8 bori la orizontul 
8 XII din colivia pu- 
8 țului principal, pă- 
O ștrsT apoi grăbit 
I pe galerie. Ajuns 

g Ia locul de 
8 că își salută 
8 cil. Se duse
8 . . g aripa 
8 apoi
8 Pare a fl mulțumit. Abatajul
8 armat „ca lb carte" sculele aran-
8 jate, peste tot domnește ordinea, 
? iar băieții au dat feșt cărbune. 
o Cunoaște abatajul ca propria-i pal-
9 mă. Aici, la nr. 19 vest, stratul 3, 
§ lucrează cu brigada de pește patru 
o ani. A atacat prima felie la orizon- 
g tui IX și acum se apropie de ori- 
g zonlul X B. Karda-baci este meșter 
g Intr-ale mineritului -, doar lucrea- 
g ză în subteran de peste 14 ani.
o 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8

тип- 
atta

int r-o
a abatajului, 
în cealaltă.

Dai și la oameni se pricepe. A 
dovedit-o în atîtea rînduri. Iși 
Cunoaște bine ortacii, le este apro
piat și de aceea găsește drumul tîi- 
cilcit ce duce spre sufletul omu
lui. 11 știe pe Băieșu că e un bun 
organizator, miner de nădejde. 
Mai știe că Hegeduș — unul din 
șefii de schimb nu este destul 
de autoritar. Heiciuc se ocupă 
de fotografiat dar nu-1 mulțu
mesc încă pozele ce le face. Pe 
loji ii știe, cu bucuriile și neca
zurile, calitățile și defectele lor. 
Karda-baci i-a ajutat pe mul fi să 
găsească drumul spre marea fa
milie a comuniștiloi.
Prancisc, Alexe Constantin, Băie
șu Gheorghe, șefii de schimb. Dună 
loan sînl ari candidați de partid, 
oameni de nădejde, toți crescuți 
In colectivul condus de comunis
tul Karda. Pe vagonetarul Bora l-a 
ajutat să-și completeze studiile. 
Ciornei Adam, membru de partid, 
a primit sarcina sd-f ajute pe 
Bora.

Hegeduș

I
Oameii din brigadă sînt dispuși 

șd-ți povestească despre unul Tu
nase loan, Nu prea se împăca cu 
munca Tănase ășta. A colindat 
pe ia multe locuri a't muncă, a 
fost pe rină irinar, lemnar, a 
lucrat la Întreținere. Era conside
rat „om rău". Se îmbrăca și min- 
ca rău, cheltuind banii fără rost. 
Cînd se îmbăta, dormea uneori în 
gară. Cînd venea la lucru se cer-- 
ta cu toți. Nimeni nu mai vroia 
să-l primească în brigadă. Karda- 
baci a cerut atunci ca „pasărea 

călătoare" să fie 
repartizată fn bri
gada lui. Ortacii 
lui Karda iți spun 
multe despre te
lul I 
încet, 
început 
schimbe, 
iacă om 
bă. Cei 
ajutat mai mult 
a fost brigadierul.
Tănase a urmai 
școala de ajutori 
mineri. Muncește 
acum cu tragere 
de inimă, clștigă 
bine. Poartă cos
tume frumoase, 
cravată. Briga
dierul e insă 

ei. In ultimul timp 
Mai are

încet,
а 

se 
se

cum,
, Tunase 

să
să 

de trea- 
care l-a
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nemulțumit de 
a mai făcut boacăne. 
Karda-baci de lucru cu Tănase...

Cîteodată brigadierul de la nr. 
19, Imre-baci, își face apariția in 
abataje vecine, conduse de mineri 
tineri i la nr. 21, 14, 22. Se udă 
atent ia armături, la bandajare, 
telul cum se păstrează sculele, Ni. 
meni nu se supără cînd vine Imre- 
baci în „inspecție". Dimpotrivă. 
Sînt bucuroși să-i asculte sfatu
rile. Toți, chiar și cei cu stagiu 
în minerit, au ce învăța de la el. g 

...In primăvara lui '49, în gara g 
Petroșani, între călătorii ce cobo- g 
rau dintr-un tren venit de la Si- 8 
meria se afla un tînăr cu o valiză 8 
de lemn in mină. Privea sfios la 8 
furnicarul de oameni din gară. 8 
Venea din părțile Gjucului. Nu g 
avea meserie. Tatăl săp fusese {J 
cioban, iar el, Imre, slugărise de 8 
copil mic pe ia chiaburi, Pire 8 
tainice îi trăgeau spre mină. Așa 8 
se face că s-a angajat la mina 8 
Petrila, o

Călătorul tînăr și sfios de a- ® 
tunci, cei fără meserie, este azi $ 
unul din cei mai destoinici șeii g 
de brigadă de la mina Petrila, g 
membru de partid activ, un om de g 
nădejde, stimat pentru munca sa. g 
Brigada ce o conduce, una din cele g 
mai bune din sectorul IV, a deți- 8 
nut luni de-a tîndul fanionul de 8 
evidențiată în întrecerea socialistă. 8

FRANCISC VETRO

NOTE ȘI COMENTARII
Ш рпвііінііі 

Гі ІІП... РШІІІІІ
Muncitorii de pe șan

tierul 7 construcții din 
Lupeni care ridică în a- 
ceastă localitate un ci
nematograf cu 500 locuri 
sînt de cîteva săptămîni 
foarte supăr ați. Nu pen
tru că nu ar avea la 
dispoziție utilajul de care 
au nevoie sau materiale 
ci pentru că stnt obligați 
sa stagneze activitatea 
pită c- echipa de specia
liști a sectorului I.P.I p. 
Livezeni va binevoi sa În
ceapă lucrările de mon
tare a tuburilor de ven
tilație. Mai întîi echipa 
de specialiști c I.P.l.P.-uiui 
a cerut o păsuire de cî
teva zile, adică fn ioc 
de 5 octombrie da'ă la 
care trebuXlu li.cșputș lu

crările, să fie așteptată 
data de 10 octombrie 

a.c., A trecut 10 octom
brie, a trecut și 10 noiem
brie și specialiștii iot nu 
s-au prezentat. La nume
roasele cereri făcute de 
conducerea șantierului 

conducerii sectorului l.P.l.P 
Livezeni, aceasta a cerut 
o nouă aminare. De data 
aceasta insă tară să sta
bilească vreo dată pre 
cisă. Mîhniți de această 
situație și nemai crezind 
în promisiuni, muncito
rii constructori din bu- 
peni se intreub- : л„ t »».- 
va sectorul 1 P.1 P. L-ve- 
zeni se va ține acum de 
cuvmt, iot așa cum s-a 
ținut și astă vară cînd, 
solicitai să monteze o 
macara tip Bocșa nou ve
nită pe șantier, acesta s-a 
achitat at it ■:« „cgnș iin 
cioș" de sarcina «sumată

incit macaraua stă și a- 
cum nefolosită.

14! lIMl In iii ?
Situată chiu, in tațc 

stației G.F.R. din Petro
șani, strada Fr. Engels, 
pietruită șl renovată nu 
de mult, ore totuși un as
pect neingri/it. După a- 
parențe s-ar părea că aici 
nu există nici deputat de 
circumscripție comitet de 
cetățeni și locuitori care 
să vădească inițiativă' și 
nuna ae buni gospodari și 
nici grijă față _ de gpri 
tenie din partea condu
cerilor întreprinderilor 
cgre au unități, depozite 
sau sectoare pe aceasta 
stradă și de la care por
nește tot răul.

Să luăm, de exemplu, 
depozitul I.C.R.M -ului. 
Profitînd de faptul că ma

joritatea descărcărilor do 
mărfuri se face seara sau 
în timpul nopții, saiarjații 
din schimburi nu se mai 
„obosesc" să depoziteze 
gunoiul la locul indicai 
ci-l aruncă de-a dreptul 
în stradă, sub zidul de 
sprijin al rampei G.F.Ii. 
Practica greșită a saia- 
riaților de la I.G.lț.M. a 
iost copiată de muncito
rii depozitului l.h L„ iar 
mai apoi și de cei de. >a 
magaziile de rnăriuri aie 
stației C.F.R.

Modul acesta de a 
„participa" la întrecerea 
pentru păstrarea străzilor 
curate și bine amenaja
te dă de gîndit și iscă 
întrebarea : Oaie Sanepi
dul, I.C.O., Secția de gos
podărie a Sfatului popular 
din orașul Petroșani n-au 
nimic de zis ?

A. NIGULESCU

А К В W T
O.C.L. produse industriale Petroșani anunță publicul

tor din localitățile 
— Petroșani — Anlnoasa

cumpărâ-

— Lupeni
— Vulcan

Uricani

— Lonea

— Petrila
Că prin magazinele de produse industriale se poate aprovizi

ona șt cu plata In rate cu ur urătoarele articole:
— CONFECȚII PENTRU BARB AȚI, FEMEI ȘI COPII —• în toate
localitățile.
— ÎNCĂLȚĂMINTE — în locali tățile, Petroșani, Lupeni și Vulcan.
— ȚESĂTURI DE BUMBAC, LlNĂ ȘI MĂTASE — în localitățile 
Petroșani, Lupeni, Vulcan.
— TRICOTAJE — in focaiități le Petroșani, Lupeni, Vulcan.
— MOBILE ■— în localitățile Petroșani, Lupeni, Vulcan.

Magazinele cu produse fie 
calitățile din Valea Jiului oieră

— BICICLETE
— MOTORETE
— MAȘINI DE CUSUT
Vizitat! magazinele О.СД. 

dițiile avantajoase de plată ce 
preferat.

ГТі. 1.11. mii
I Str. Mihail Emineșcu nr.
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ANGAJEAZĂ :
1. ȘEF SERVICIU

CARE cu salariul de
CONDIȚII î Studii
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■o-metalice și de sport din toate І0- 
cumpărătorilor următoarele articole:

— MAȘINI DE SPĂLAT RUFE
— ACORDEOANE
— APARATE FOTO SI ALTELE 

produse industriale și folosiți con- 
vi se oferă, procurîndu-vă obiectul

I

PLAMFI- i; 
1600 lei. :: 
economice jj 

superioare și 4 ani vechime în îl 
funcții economice. Postul se o- î 
cupă prin concurs.

2. REVIZOR DE INVENTARE î| 
SI GESTIUNE eu salariul de 925 j 
lei. :

CONDIȚII: Studii medii de !|
— Studii medii •} 

я 
il

I
i specialitate sau 

|i și vechime 2 ani.

Gospodine !
Folosiți în gospodării noile ti

puri de aspiratoare de praf „RE
CORD" care se găsesc spre vîn- 
zare în toate magazinele specia
lizate ale O.C.L. produse indue- 
triale.

Aceste tipuri de aspiratoare, 
începînd cu data de 1 noiembrie 
1963, ee vînd șj cu plata în rate.

Profitați neîntîrziat de condi
țiile avantajoase - de plată ce vi 
se oferă și pr<jcurați-vă aspira
toare.

h atenția cumpărătorilor
, O.C.L. Produse Industriale Petroșani anunță publicul consumator < 

că s-au pus fn vinzare aparate de radio, mașini de cusut, mașini s
> de spălat rufe — producție int ernă. (
1 Vfnzarea so face și cu pl ata în rate in condiții avantajoase )
/ pentru saiariațli permanent!. 5
\ CONDIȚII DE VINZARE <

1 LA APARATE DE RADIO DIN PRODUCȚIE INTERNA

> Cumpărători cu remune
rație lunară netă:

Acont 
minim

Nr. maxim ) 
in rate. )

' — pînă la 1000 Iei 15% 12
— peste 1000 Iei 20% 12

; LA MAȘINI DE CUSUT DIN PRODUCȚIE INTERNĂ
,i — plnă la UNO loi pentru muncitori

1 și militari 20% 18 •
pentru alțl !
salariațl 20 % U I

— peste 1Ѳ00 lei pentru muncitori li
și militari 25% 18
pentru alți salarlați 25% 12

; LA MAȘINI DE SPĂLAT RUFE DIN PROD. INTERNA 1 1
Valoare pînă la 1500 lei 1 ii

1 — pînă la 1000 lei 25% 12
1 — peste 1000 lei 30% 12 1 1
j Valoare peste 1500 lei ji

indiferent de renumerație 25% 15

împreună cu aparatul de radio se poate cumpăra, cu plata iu ?
11 rate, și cHe un pick-up, fără difuzor propriu. <
>, Dobfnda ce se percepe cu mpărătorilor de mărfuri cu plata ,n !

rate este de 3% pe an și se achită odată cu ultima rată. J
Vizitați magazinele O.C.L. Produse Industriale și profitați de J

J condițiile avantajoase ce vi se oferă. !•
)

PROGRAM DE RADIO
22 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,10 Muzică 
populară. ??45 Cinlă mnlura lapri- 
cii de conserve din Tecuci, 8,00 
Sumarul presei‘centrale, 8,30 Muzi
că din opere, 9,32 Muzică ușoară 
interpretată de mici formații, 10,23 
Melodii distractive de estradă, 
11,05 Duete și terțete djn operete, 
11,30 „Interprets își rintă compo
zițiile", 12,30 Melodii romînești de 
muzică ușoară, 13,10 Muzică din 
opera „Plateea' de Rameau, 14,00 
Muzică populară interpretată de 
Victoria Baciu, Consțaptin Busuioc 
și Ilie Cazacu, i5,00 Interpret! de 
operetă, 16,15 Vorbește Moscovei, 
16,45 Tineri interpret! de muzică 
populară, 17,12 Recital Ștefan Ru- 
ha, 18,30 Program muzical pentru

evidențiat! Ln întrecerea socialistă, 
20,10 Formații participante la cel 
de al VH-Iea concurs pe tară al 
echipelor artistice de amatori de 
la orașe și sate, 21,15 Muzică de 
dans, PROGRAMUL II. 10,10 Din 
înregistrările interpretilor de muzi
că populară, 11,30 Muzică de es
tradă, 12,05 Program interpretat de 
orchestre de mandoline, 13,02 Cîn- 
tece și jocuri populare, 14,35 Din 
folclorul muzical al popoarelor, 
15,00 Actualitatea în țările socialis
te, 16,52 Instrumentiști romîni in- 
terpretind muzică de estradă, 19,00 
Muzică corală romînească," 19,30 
Teatru la microfon: „Vicleniile lui 
Scapin", comedie de Moliere, 20,39 
Muzică ușoară, 21,50 înterpreti de 
muzică ușoară (reluare):
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după o moarte 
de 43 de minute
20 (Agerpres).

moarte dinică de 43 
tînăr de 21 de ani a 
la viață de prof. Ser- 
care lucrează la o 
Minsk. El a folosit 

aparatu-l denu-

inima 
In mi-
inter-

semne

I
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a devenit 
24 de ore 
simțire.

exterior

MINSK
După o 

minute, un 
fost readus 
gliei Liubov 
clinică din
pentru reanimare 
mit „Inimă-plămîn artificial".

La 38 de minute după înregis
trarea morții clinice, dr, Liubov a 
deschis cutia toracică a tînărului 
și a conectat aparatul la 
care încetase să bată, 
nutul al șaselea după 
venție au apărut primele
de viață. Inima artificială a func
ționat timp de 18 minute, restabi
lind complet funcțiile inimii natu
rale. Presiunea sîngelui 
și ea normală. După 
bolnavul și-a revenit în

----- © = -

Deficitul comerțului
a! țărilor Pieței comune
IONDRA 20 (Agerpres).
După cum informează ziarul bri

tanic „Financial Times", țările Pie
ței comune înregistrează în prezent 
un important deficit în comerțul 
lor exterior. Citind ultimele date 
publicate la Bruxelles de Comisia 
Pieței comune, „Financial Times" 
arată că „deficitul comerțului ex
terior al Pieței comune pe primele 
nouă luni ale acestui an a fost cu 
900 milioane dolari mai mare 
decît cel din perioada corespun
zătoare a anului 1962".

Rezoluția inițiată 
de Etiopia

NEW YORK 20 (Agerpres).
Comitetul Politic al Adunării 

Generale a O.N.U, a adoptat la 19 
noiembrie un proiect de rezoluție 
prin care Adunarea Generală tre
buie să propună Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare „să 
studieze cu prioritate problema 
convocării unei conferințe în ve
derea semnării unei convenții asu
pra interzicerii folosirii 
nucleare 
prezinte 
aceasta
a Adunării

In favoarea proiectului 
zoluție, inițiat de Etiopia
17 țări afro-asiatice, au votat 54 
de delegații, 
s-au abținut, 
rii rezoluției 
R.P. Ronrîne.

Un număr
care s-au pronunțat împotriva a- 
doptării rezoluției, și-au motivat 
votul prin faptul că ea ar da prio
ritate acestei probleme față de al
tele care trebuie să fie discutate 
în cadrul Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

și
un
la

armelor 
termonucleare și să 

raport în legătură cu 
cea de-a T9-a 
Generale".

sesiune

de te
și alte

iar 24 de delegații 
In favoarea adoptă- 
a votat și delegatul

de țări occidentale.

Dezbaterile din Camera Comunelor
LONDRA 20 (Agerpres).
In Camera comunelor continuă 

dezbaterile privind răspunsul la 
mesajul tronului. Deputății labu
riști au criticat politica guvernu
lui în domeniul învățămîntului și 
științei, au cerut adoptarea unor 
măsuri eficiente pentru utilizarea 
deplină 
a forței 
meniu.

Luînd
fold Wilson, liderul opoziției la-

a resurselor științifice și 
de muncă din acest do-

cuvîntul la dezbateri, Ha

buriste, a criticat actualul sistem 
de organizare a învățămîntului 
mediu și superior din Anglia, sub
liniind că 75 la 
total al copiilor 
sibilitatea de a 
mîntul superior.

Moțiunea de cenzură depusă de 
deputății laburiști în legătură cu 
politica guvernului în domeniul 
științei și învătămîntului a fost 
respinsă cu majoritate de voturi-

sută din numărul 
sînt lipsiți de po- 
frecventa învăță-

O

Guineea și alte 32 țări africane cer 
convocarea Consiliului de Securitate

NEW YORK 20 (Agerpres).
La 19 noiembrie, Guineea a ce

rut convocarea imediată a unei 
sesiuni a Consiliului de Securitate, 
care să examineze, fără nici o 
întârziere, situația din coloniile 
portugheze în vederea aplicării 
„imediate și fără rezerve" a rezo
luției adoptate Ia 31 iulie de acest 
organism. In această rezoluție gu
vernul portughez este invitat să în
ceteze imediat orice acte de repre
siune și să-și retragă forțele mili
tare din coloniile portugheze. Re
zoluția cere, de asemenea, ca Por
tugalia să promulge o amnistie po 
litică necondiționată, să înceapă 
tratative cu reprezentanții partide
lor politice din colonii pentru a 
asigura transferarea puterii către 
instituțiile politice libere alese și 
să acorde, imediat după aceea, in
dependența tuturor teritoriilor pe 
care le administrează. In rezoluție 
se cere, de asemenea, încetarea 
oricărui ajutor de natură să per
mită Portugaliei continuarea repre
siunilor împotriva popiilației din 
teritoriile sale coloniale.

In aceeași zi, reprezentanți ai 
32 de țări africane au cerut con
vocarea Consiliului de Securitate 
pentru discutarea politicii de a- 
partheid a guvernului Republicii 
Sud-Africane.

După cum transmite agenția 
France Presse, se așteaptă ca Con
siliul de Securitate să se întru
nească săptămîna viitoare pentru 
a discuta ambele probleme. S-a 
anunțat că la New York vor sosi 
miniștri de externe din numeroase 
țări africane.

Intre timp. Comitetul de tutelă 
al O.N.U. continuă să dezbată pro
blema coloniilor portugheze. Majo
ritatea delegaților care au luat cu
vîntul în ședința din 19 noiembrie 
au sprijinit' cererea de convocare 
a Consiliului de Securitate. Repre
zentantul Indoneziei, Karseno Sas- 
mojo, subliniind că guvernul por
tughez „sfidează opinia publică 
mondială și Națiunile Unite", a 
cerut ca Consiliul de Securitate 
„să întreprindă acțiuni hotărâte 

pentru respectarea principiului 
autodeterminării și libertății popoa- 
relor din coloniile portugheze". In 
același sens s-au pronunțat' repre
zentanții U.R.S.S., Ceylonului, R.A.U. 
și ai altor țări. ’

Potrivit relatărilor coresponden
tului de la Națiunile Unite al a- 
genției France Presse, unele dele
gații consideră că, în cazul în care 
O.N.U. nu va adopta pînă la sfîr- 
șitul anului hotărîri în această 
problemă va fi necesară convoca
rea Adunării Generale a O.N.U. la 
începutul anului 1964.

Ѳ

SITUAȚIA DIN IRAK
BAGDAD 20 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că în 

afară de unele ciocniri sporadice 
între armată și membrii „gărzii 
naționale" baasiste, atît la Bagdad 
cât și în celelalte centre 
„situația este pe cale de 
biliza". Restricțiile de 
continuă să se mențină, 
portul este încă închis, 
ziarelor nu a . fost încă 
Potrivit unui bilanț
cursul luptelor care au avut loc 
după preluarea puterii de către ar
mată, au fost ucise 200 de per 
soane.

La 20 noiembrie s-a aflat că în 
conducerea Consiliului național al 
comandamentului revoluției 
armatei irakiene adjunctul 
șalului Aref este generalul 
viațîe Takriti, fost ministru

din Irak 
a se eta- 
circulație 
iar aero-
Apariția 
permisă,

neoficial, în

Din (iirile 
socialiste

Succesele colectivului 
minei Andiu

PHENIAN 20 (Agerpres).
Anul acesta colectivul minei 3 

Andiu, din R.P.D. Coreeană, a 
făcut numeroase propuneri de, !l 

. inovații și raționalizări, din
tre care 40 au fost introduse 
în producție. In prima jumă
tate a anului 1963 producția 
minei a crescut cu 7,5 la sută, 
iar productivitatea muncii eu 
7 la sută în comparație cu pe
rioada corespunzătoare din a- 
nul trecut.

I

a- 
or- 
cu
la

LONDRA 20 (Agerpres).
Administrația pentru energia 

tomică din Marea Britanie a 
donat deschiderea unei anchete 
privire la un accident produs
reactorul nuclear de la Windscales 
cu prilejul căruia șase persoane 
au fost contaminate de radiații. 
Accidentul s-a produs la 16 noiem
brie, dar n-a fost anunțat decât la 
19 noiembrie. El se datorește fap
tului că combustibilul radioactiv a 
fost plasat într-o parte a reactoru
lui care nu era asigurată împotri
va radiațiilor.

Un purtător de cuvînt de la cen
trala atomoelectrică din Windscales 
a declarat că reactorul a fost în
chis, iar muncitorii evacuați de ur
gență din calea pericolului. Cele 
șase persoane contaminate, a de-

clarat același purtător de cuvînt, 
au primit o doză de radiații care 
însă nu este periculoasă,

După cum relevă agenția U.P.I., 
este a doua oară cînd la Windscales 
are loc un accident la centrala a- 
tomoelectrică. In octombrie 1957, 
itn tip de reactor învechit a luat 
foc din cauza supraîncărcării. Nu
mai întîmplarea a făcut ca vîntul 
să ducă rezidurile radioactive 
largul mării, salvînd 
tru sigur pe cei 3 000 
ai centralei.

După cum relevă
nistrația pentru energia 
din Marea Britanie a ordonat 
Kenneth Saddington, un expert 
probleme nucleare, să înceapă 
urgență investigații în legătură 
acest accident.

©------------

Scrisoare din închisoarea 
franchistă Burgos

și a 
mare- 
de a- 
al a-

viației în precedentul guvern și 
membru proeminent al fostei con
duceri baasiste.

Reprezentantul la Cairo al parti
zanilor kurzi a arătat într-o decla
rație că salută prăbușirea regimu
lui baasist în Irak și își exprimă 
speranța că noul regim va mani
festa o mai mare înțelegere față 
de revendicările poporului kurd.

După cum relatează agenția 
France Presse, marți seara s-au 
reîntors la Damasc președintele 
Comitetului național al comanda
mentului revoluției și șeful gu
vernului sirian, generalul Hafez, 
secretarul general al partidului 
Baas, din Siria, Michel Aflak și 
alte personalități siriene care s-au 
aflat în Irak pentru a studia po
sibilitatea rezolvării crizei din si
nul partidului Baas.

în 
de la dezas- 
de muncitori

U.P.I., admi- 
atomîcă 

lui 
în 
de 
cu

că 
în- 
di-

la sare a 
în repetate 
alt detinut

I Expoziție retrospectivă 
f
У
X
8Q
8

VARȘOVIA 20 (Agerpres)
Cu ocazia împlinirii unui an 

de la moartea cunoscutului 
pictor polonez Bronislaw 
Wojciech Linke (1906—1962), 
la Muzeul Național din Var
șovia s-a deschis o expoziție 
retrospectivă, 
prinde 56 de 
relă și ulei, 
desene și

Expoziția cu- 
tablouri în acua- 
cîteva sute de 

ultimele sale ta
blouri, rămase neterminate.

Linke .a demascat cu curaj 
războiul în operele sale a fost 
un luptător activ pentru pace, 
pentru prietenie între popoare.

De la un ziar 
la 50 de publicații

BATOR 20 (Ager-

de instaurarea pu-

singur ziar într-un 
aproximativ < 
In prezent în 

apar 30 ziare

e- 
P.

400
1 R.

și 20 
peste

»

)

ULAN 
preș)»

înainte 
terii populare în Mongolia a- 
părea un 
tiraj de 
xemplare. 
Mongolă
reviste cu un tiraj de 
400 000 exemplare. Din rîndu- 8 
rile cititorilor lor, publicațiile X 
mongole au peste 5 000 de co- :8 
laboratori activi. Ziarele pri- L 
mese de la cititori aproxima- 3 
tiv 100 000 scrisori și cores- R 
pondențe pe an. o

8

Combinatul de celuloză 
și hîrfie de la Sfurovo

BRATISLAVA 20 (Agerpres).
Recent în apropiere de Stu- 

rovo (Slovacia) a început con
struirea unui combinat 
luloză și hîrtie.

Intrarea în funcțiune 
binatului se va face
terminîndu-se în anul 1967.

de ce-

a com-
treptat

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

LONDRA 20 (Agerpres).
Ziarul „Guardian" relatează 

16 deținuți politici spanioli din 
chisoarea Burgos au adresat
rectorului acestei închisori o scri
soare în care descriu tratamentul 
la care sînt supuși, O copie a 
scrisorii a parvenit Comitetului 
din Londra de luptă pentru amnis
tie în Spania. După cum arată 
ziarul, autorii scrisorii — pictori, 
juriști, ziariști, medici — au fost 
pedepsiți pentru acest „act de in
disciplină" cu 42 de zile de car
ceră, cu regimul cel mai sever.

Unul din semnatarii scrisorii, 
pictorul Augustin Ibarolla, arată

că în urma torturilor 
fost supus și-a pierdut 
rînduri cunoștința. Un 
din închisoarea Burgos, de aseme
nea, semnatar al acestei scrisori, 
arată că a fost bătut atît de săl
batic încât i s-au rupt cîteva coaste.

După cum arată în încheiere 
ziarul „Guardian", autorii scrisorii 
cer ministrului informațiilor din 
Spania să permită unei delegații 
de juriști să viziteze închisoarea 
Burgos și alte închisori din Spa
nia pentru a se aduce la cunoș 
tința opiniei publice tratamentul 
la care sînt supuși deținuții po
litiei.

GENEVA. La Geneva s-a des
chis prima conferință a Comitetu
lui de experți al O.M.S. privind 
combaterea cancerului. Comitetul, 
care este format din experți din 
U.R.S.S., S.U.A., Franța, Anglia, 
Izrael, Peru și Iran, va examina 
măsurile ce trebuie luate pentru 
prevenirea acestei maladii.

BERLINUL OCCIDENTAL. In Ber
linul occidental și-a desfășurat lu
crările Congresul Organizației vest- 
germane a tineretului social-de
mocrat.

Printre rezoluțiile adoptate de 
participanții la congres se numără 
o rezoluție care cere fracțiunii so- 
cial-democrate din Bundestagul 
vest-german să se pronunțe în fa
voarea dezarmării generale și to
la le.

NEW YORK.
Press 
baza 
New
tehnice a explodat un bombardier 
cu reacție de tipul „B-52". Incen
diul provocat de explozie a cu-

a trei 
multor

(Paria
ta 20 
adera -

Agenția United
International anunță că la 

aviatică de Ia Roswell, statul 
Mexico, în cursul reviziei

prins și un alt bombardier „B-52', 
aflat îi. apropiere.

Explozia și incendiul care a ur
mat au provocat moartea 
aviatori și rănirea mai 
persoane.

STOCKHOLM. Riksdagul 
mentul) suedez a aprobat 
noiembrie în unanimitate
rea Suediei la Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic șj sub apă.

LONDRA. Casa de filme „20 th 
Century Fox" începe turnarea fil
mului „Agonie și extaz" după ro
manul lui Irving Stone. Subiectul 
filmului, ca și al cărții, de altfel, 
se inspiră din conflictul care a 
existat între Michelangelo Buona- 
rotti și Papa Iulius al П-lea. Ro
lul marelui artist al renașterii este 
interpretat de Charlton Heston.

WASHINGTON. Un număr de 
43 de studii, prezentate de nouă 
țări ale continentului american, 
printre care S.U.A., Brazilia, Ar
gentina, Mexic, Chile etc. au fost 
acceptate pentru cel de-al 5-lea

simpozion privitor la folosirea paș
nică a energiei atomice, care se 
va ține în Chile în luna,martie a 
anului viitor. Simpozionul este or
ganizat sub auspiciile Comisiei in- 
teramericăne pentru energia nu
cleară.

LONDRA. Deputatul laburist 
Leslie Hale, luînd cuvîntul în Ca
mera Comunelor s-a pronunțat îm
potriva 
lărgirea 
calculat
.te. EI a

restricțiilor 
exportului 
engleze în 
declarat că

care1 împiedică 
de mașini de 
țările socialis- 

politica de res
tricții asupra exportului acestor 
mașini este cu totul nerezonabilă, 
dat fiind faptul că industria pen
tru producția mașinilor de calcu
lat întîmpină, în momentul de față, 
greutăți și că mai multe întreprin
deri sînt pe cale de a fi închise.

BONN. La 19 noiembrie, Tribu
nalul din Wurzburg a condamnat 
pe dr. Elmar Herterich la trei luni 
închisoare și la o amendă de 300 
de mărci pe motiv că ar fi calom
niat personalități din diferite or
gane judiciare ale orașului.

Se știe că el a dezvăluit că ofi
cialități ale orașului Wurzburg și 
o serie de juriști sînt foști naziști, 
care an detinut diferite funcții im
portante în timpul lui Hitler.
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