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Un imperativ în fața coleetivului minei Vulcan

Îmbunătățirea calității 
cărbunelui

Muncitor de nădejde, tînărul laric Aurel, telefonist de 
mină la sectorul IX Vulcan, este totodată un talentat 
artist amator.

In căutarea noului
La mina Lonea, numă

rul minerilor, meseriașilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
care sînt preocupați de 
promovarea și aplicarea 
noului crește necontenit. In 
dorința de a spori produc
tivitatea muncii. autorii 
noului prezintă la cabine
tul tehnic numeroase pro
puneri de inovații. In peri
oada scursă 
la cabinetul 
nei au fost 
propuneri de
tre acestea 12 sînt deja a- 
plicate în procesul de pro
ducție.

Se întîmplă uneori ca în 
căutarea noului, inovatorii

din acest an, 
tehnic al mi- 
prezentate 28 
inovații. Din-

să se izbească de unele 
greutăți. In asemenea ca
zuri,, ei își, îndreaptă cu în
credere pașii, spre cabine
tul. tehnic. Aici, tovarășa 
A. Cioată, responsabila ca
binetului tehnic, le pune la 
dispoziție materialul docu
mentar necesar. . .

Printre inovatorii minei 
se numără Duck Frățicisc, 
Czippel Iosif, Nagy Ștefan 
și alții. Pe lîngă recompen
sele primite. tovarășii 
Grosz Iosif, Nemeș loan, 
Czippel Iosif, Rebedea. 
ron, Nagy Ștefan . și 
au primit insigna de 
vator.

De la muncă la odihnă
In adîncul minei Vulcan 

se muncește cu spor. După 
o perioadă de muncă rod
nică, numeroși salariăți ăi 
minei își petrec concediul 
de odihnă în diferite sta
țiuni balneare. In cel de-al 
treilea trimestru al acestui 
an. 132 de salariați ai mi
nei au fost la odihnă și 
tratament în diferite sta
țiuni balneo-climaterice din 
țară. Minerul Băncilă Ghe- 
orghe și-a petrecut conce
diul la Sovata, inginerul

f

К

Mi- 
alții 
i no-

Stoica Petru la Eforie 
Sud. In aceeași stațiune 
și-a petrecut concediul și 
minerul Cuciuc Profir din 
sectorul I. Tueaciuc Mihai 
și alții.

in vederea întăririi să
nătății sînt trimiși în sta
țiuni pentru tratament 
minerii pensionari, 
pensionarul Anghel 
tru a fost trimis ia 
ment la Amara, iar
vei Simion la Buziaș.

și 
Astfel, 
Ditmi- 
trata- 

Măca-

activității minei, pentru 
răminerii în urmă a 
tone cărbune pe care a 
în primele 5 luni ale 
al strădaniei colectivului 

pe calea succeselor, pre- 
măsurilor tehnico-organi-

de-al lll-lea trimestru 
cărbune.
inceput trebuie arătat 
producție ar fi putut

la

că 
fi

Colectivul minei Vulcan a depus 
în ultimul timp eforturi mari pentru 
redresarea 
recuperarea 
peste 4 600 
înregistrat-o 
anului. Rod 
de a porni 
cum și al
zatorice aplicate, în cîteva luni mi
nusul a fost recuperat și s-a ajuns 
la o depășire ce se cifrează la sfîr
șitul celui 
3 100 tone

Dar, la 
plusul de
cu mult rnai mare. Ceea ce a dimi
nuat roadele eforturilor colectivului 
minei șînt pierderile înregistrate în 
cursul lunilor prin penalizări primite 
pentru calitatea necorespunzătoare a 
producției extrase. Pentru răminerea 
sub indicele de calitate prevăzut în 
medie cu 2 puncte, exploatarea a fost 
penalizată în cele trei . trimestre cu 
14 896 tone cărbune. Deci, în cazul 
respectării indicelui de calitate, plu
sul de cărbune pe exploatare ar fi 
mai mare cu 14 896 tone.

Dar penalizările au avut repercu
siuni: și asupra altor indicatori de 
plan și îndeosebi asupra indicatoru
lui cel mai sintetic al activității mi
nei : prețul de cost al producției. In 
primele 8 luni ale anului exploata
rea are o pierdere, 
de I 981 000 lei. Ce 
tă depășire e ușor 
rea penalizărilor în
se ridică la 1 850 00 Iei. 
pășirea la prețul de cost este aco
perită aproape exclusiv de valoarea 
pierderilor pe care le-a înregistrat 
exploatarea pentru conținutul ridicat 
de steril din cărbunele trimis prepa- 
rațiilor. Și. în loc să realizeze eco 
nomii, precum și-ar prevăzut în anga 
jamentul anual de întrecere, mina

are o pierdere la prețul de cost în 
valoare de 1 850 000 lei, ceea ce mai 
înseamnă încărcarea prețului de cost 
pe exploatare cu 3,10 Iei pe tona de 
cărbune extrasă.

De ce această situație ? Există la 
mina Vulcan tendința de a explica 
depășirea conținutului de cenușă prin 
cauze „obiective", respectiv, prin in- 
tercalațiile mari de steril din stra- 
tele de cărbune. Intr-adevăr abataje
le din blocurile 3,4, 7 și 8 din stra
tul 3 întîlnesc numeroase lucrări 
vechi rambleiate care înrăutățesc ca
litatea cărbunelui; unele abataje ex
ploatează cărbunele din culcușul stra
tului unde există dese intercalați? ste
rile. Față de greutățile cauzate în 
privința calității de intercalații și 
lucrări vechi există totuși un reme
diu : intensificarea preocupării brigăzi
lor pentru aplicarea pușcării selec
tive în 
iegerea 
Pentru 
Iegerea 
măsura
lumul de steril ales la locul de mun
că; pe linie sindicală a fost numit 
în fiecare abataj cîte un responsabil 
cu calitatea. Aceste măsuri ar fi fost 
foarte bine venite dacă ar fi fost 
urmate de altele și îndeosebi de o 
muncă perseverentă pentru sporirea 
continuă a răspunderii brigăzilor fa
ță de calitatea producției. Dar, dova
dă că a lipsit tocmai această mun
că perseverentă și continuă, despre 
eficiența măsurilor nu se poate vor
bi; la indicele de calitate nu a inter
venit nici o îmbunătățire. Astfel, pe 
luna septembrie exploatarea â fost 
penalizată cu 1 662 tone cărbune. Și 
încă o dovadă că pușcarea selectivă 

alegerea șistului vizibil sînt neglî-

strateie cu intercalații și a- 
șistului vizibil din cărbune, 
a cointeresa brigăzile în a- 
sterilului în abataje s-a luat 
de a le retribui pentru vo-

la prețul de cost 
a generat aceas- 
de aflat. Valoa- 
aceeași perioadă 

Deci, de-

și

I. DUBEK

(Continuare îh pag. 3-a)'

$i-au depășit sarcinile de plan
In secția mecanică a U- 

zinei de reparat utilaj mi
nier Petroșani s-a depus o 
mu ușă susținută pentru în
deplinirea planului de pro
ducție pe trimestrul III al 
acestui an. Rod al muncii 
însuflețite, în ultimele trei 
luni, colectivul secției a 
obținut o producție de 59 
tone piese de schimb depă- 
jindu-și cu mult sarcinile

de plan. La obținerea aces
tui succes o contribuție 
însemnată au adus-o mun
citorii Lazăr Nicolae, Biro 
Iosif, 
loan, 
kacs 
țiați 
listă.

Peter Vilhelm, Duma 
Ștefan Vasile, Sza-

Victor și alți eviden- 
în întrecerea socia-

utili î» ш. 4-a
• Vizita dele

gației guverna
mentale romîne 
în Algeria

• Presa 
nă despre 
mentele la 
nea zilei

străi- 
eveni- 

ordi-

țările

MARIA NEGRUȚ
corespondentă

• Din 
socialiste

• In întîmpi- 
narea conferinței 
de la Cairo

• In cîteva 
rînduri

Realizări în domeniul 
aprovizionării populației

Se extinde rețeaua 
de magazine

In scopul satisfacerii cerințelor 
mereu crescînde ale populației, re
țeaua de unități de desfacere a co
merțului nostru socialist se dezvol
tă necontenit. Prin darea în folo
sință a unor noi și moderne unități 
comerciale, între care complexul co
mercial ' din Lupeni, magazinele de 
produse industriale și alimentare 
din Vulcan, din ■ Petroșani ș. a., re
țeaua de magazine și unități de ali
mentație publică din Valea Jiului a 
atins numărul de 350.

Numărul unităților comerciale va 
continua să crească in perioada ca
re urmează prin intrarea în func
țiune a complexului comercial de 
curînd construit în noul cartier Braia 
din Lupeni. Se vor înființa, de ase
menea, noi unități de desfacere a 
legumelor și fructelor în localitățile 
Petroșani, Aninoasa

prevederile planului mărfuri în va
loare de 3 860 000 lei.

Peste prevederile planului s-a 
distribuit, de asemenea, însemnate 
cantități de produse industriale, ali
mentare etc.'

In anul care urmează se prevede 
o creștere — față de 1964 — a vo
lumului de mărfuri ce se vor distri
bui populației prin rețeaua comer
țului de stat de 74 530 000 lei. cifră 
care reflectă grija care se poartă 
îmbunătățirii continue a nivelului de 
trai al oamenilor muncii din Valea 
Jiului.

și Uricani.

Cantități sporite de mărfuri
In comparație cu

punzătoare a anului ' trecut, în lu
nile care au trecut din acest an, 
populației din localitățile Văii Jiu
lui i s-a distribuit un volum sporit 
de mărfuri de larg consum. Numai 
prin magazinele de legume și fruc
te, de exemplu, s-au vîndut peste

perioada eores-

Expuneri privind regulile 
de deservire în comerț

Paralel cu creșterea - volumului 
mărfurilor distribuite populației prin 
rețeaua comerțului de stat, se pune 
un accent tot mai mare pe respec
tarea regulilor de deservite specifi
ce comerțului socialist, pe îmbună
tățirea prezentării produselor. O mă
sură eficientă în această direcție o 
constituie organizarea 
ducerile organizațiilor 
unor cicluri de lecții 
respectarea regulilor 
comerț. Aceste cicluri
dresează în primul rînd vînzătorilor 
din magazine și în cadrul lor se pu
ne accent pe deservirea civilizată a 
cumpărătorilor.

de către con- 
comerciale 

cu privire 
generale 

de lecții se

(

J
O brigadă care
La capătul de jos al unui deal 

din coasta bătrînului Paring, se 
poate zări în aceste zile de toam
nă, un mic șantier. Acolo, alături 
de turnul puțului minei II Lonea 
a început să se înalțe, prin meto
da cofrațelor glisante, un nou turn 
de puț.

Din cînd în cind freamătul mun
cii constructorilor e tulburat de 
ecoul muncii din adine. Vagone- 
tele pline cu' cărbune, care ies ne
contenit pe gura puțului tl se 
ciocnesc cu zgomot. La cîteva sute 
de metri sub pămînt se răsfiră ca 
niște raze, punctate de luminițele 
becurilor, arterele sectorului 
Capetele arterelor subterane 
pierd în măruntaiele siratelor 
cărbune. Intre orizonturile 690 
655, pe stratul III blocul 8, 
află capătul unei astfel de artere, 
din care lună de lună pornesc spre 
ziuă sute de tone de cărbune pes
te plan. Aici se află abatajiil fron- 
taliștilor din brigada condusă de 
Baciu Ioan. In abataj, te întimpi- 
nă scrîșnetul metalic al crațerului 
S;K.P,. pe care alunecă spre , bun
căr bulgări sclipitori de cărbune.

aspiră

De-a lungul frontalului se văd fe
țele negre de cărbune ale mineri
lor. Unii încarcă crațerul sau ar- 
mează, alții bat găuri... Se apro
pie sfîrșitul schimbului I. O fîșie 
de cărbune a fost extrasă, schim-

de fruntașă
bul următor trebuie să aibă toate 
condițiile de lucru asigurate pen
tru a tăia și încărca o nouă fîșie. 
Inițiativa de a extrage două fișei 
pe zi, introdusă in abataj cu 3 luni 
în urmă a devenit faptă. Doar în
ceputul a fost greu. Pe atunci bri
gada abia se înființase, odată cu 
frontalul. Șeful de brigadă a des
fășurat însă o muncă susținută 
pentru omogenizarea brigăzii. Ca 
șefi de schimb au fost aleși Jacotă 
Traian, Caracsony Iosif și Bart 
Iosif, mineri cu o bogată experien
ță profesională, absolvenți ai Șco- ' 
Iii miniere de calificare. Mulți din , 
membrii brigăzii, printre care Bă- 
lașa Victor, Pocol Gheorghe, A- i 
gache Dumitru, Kiraly Gheorghe ' 
au fost îndrumați spre cursurile ' 
de ridicare a calificării. Opera
țiile de batere a găurilor, încăr- , 
carea cărbunelui, curățirea ortului 1 
și armarea se execută după o or
ganizare bine statornicită. Disci
plina e la înălțime. Lipsurile unor '

V. STRÂUȚ

)

(Continuare în pag. 3-a)

Mina Dîlja — un nou schimb de mineri intră în șut
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Mai multă continuitate

A bătut la ușă toamna
(Siinpa, recunoscut în Valea Jiului 
șl- th regiune cu 
vltate, lucrurile 
punct. De multă 
problema lărgirii 
n-a fost rezolvată nici pînă acurn.

I.
vedere aceste rezultate, 
activitatea clubului va 
bună și în prezent, că

în 
că 
de
continuitate.

Clubul muncitoresc din Uricani 
este cunoscut ca unul din cluburile 
cu o activitate rodnică, multilaterală, 
la acest an artiștii amatori urică- 
neni au prezentat o serie de specta
cole de calitate, mult apreciate de 
Spectatori. La faza raională a celui 
de-al ѴП-Іеа concurs al formațiilor 
artistice de amatori, brigada artis
tică de agitație, orchestra de muzică 
populară și ușoară, soliștii vocali, 
au obținut un succes de seamă, o- 
cupînd locul

Avînd 
credeam 
fi la fel 
va avea

Gum era și normal am luat legă
tura cu tovarășul Bota Liviu, direc
torul clubului. Prima întrebare pe 
oare i-am adresat-o a fost aceea în 
legătură cu numărul formațiilor ca
re activează în prezent la club.

— Trei — ne-a răspuns tovară
șul Bota. Formația de muzică ușoa- 
rS, orchestra de muzică populară și 
O formație de teatru. De fapt am 
ăVUt două formații de teatru care 
pregăteau în paralel două piese.

•*- De ce aveți numai una ?
—-■ Păi să vedeți. Un colectiv pre

gătește piesa „Titanic vals" de Tu
dor Mușatescu, iar celălalt colectiv 

) pregătea „O noapte furtunoasă" de 
I. L. Caragiale. Ei bine, din cel de-al 
doilea colectiv, adică cel care pre
gătea „o noapte furtunoasă" mi-a 
plecat interpretul principal. Așa că...

— Ați abandonat-o ?
i — Cam

— Bine, 
neva să-l 
principal ?

—- Cum
nu ne-am gîndit la asta.

— Ați spus că în prezent la club 
i activează numai trei formații artis
tice. După cîte știam, clubul dispu
nea de mai multe formații. Ce s-a 
întîmplat, de exemplu, cu brigada 
artistică de agitație ? Era una din
tre formațiile cele mai bune.

— In momentul de față nu mai 
activează. Au plecat unii oameni în 
concediu, apoi ne trebuie un

, gram nou...
— Foarte adevărat dar nu au 

eai în concediu 
câni.

— Așa e. Gu 
puțin mai slab, 
viza. A fost și 
giu în concediu. El ne scrie progra
mul brigăzii artistice de agitație. 
Actim s-a întors și gata cu...

— Nu ați amintit nimic despre
-........—

așa ceva.
dar nu găsiți pe altci- 

înlocuiască pe interpretul

să nu, dar deocamdată

toți tinerii din

pro-

ple- 
Urî-

brigada am lăsat-o 
Dar o vom reacti- 

tovarășul Boiță Ser-

CE SĂ CITIM ?

ZEFIRU
Această carte înfățișează cititoru

lui doar un aspect al creației lui 
Zincă, una din direcțiile activității 
lui: cea legată direct de evocarea 
tradițiilor glorioase ale armatei noas
tre, de viața actuală a militarilor 
patriei. Ca și alți scriitori contempo
rani — și am numi printre ei pe 
Mihu Dragomlr, Eusebiu Camilar, Au
rel Mihale, Ion Grecea, Victor Tul
bure, Dragbș ViCol, Nicolae TăUtu 

Haralamb Zincă a aflat pe acest 
tărîm subiecte care pot inspiră artis
tul și da naștere, prin ineditul și prin 
complexitatea împrejurărilor de viață, 
Ш10Г opere literare autentice.

Scriitorul a urmărit în primul rirtd 
să evidențieze frumusețea morală a 
omului nou, înaltele calități sufle
tești ale ostașului de astăzi. De ace
ea Haralamb Zincă nu se lasă furat 
de caracterul spectaculos al lupte
lor, chiar în paginile unde ni se 
prezintă ciocniri violente cu inami
cul. Haralamb Zincă urmărește rar 
de tot imaginea „materială1* a lup
tei, preocupindu-se de reacțiile per
sonajelor, de comportarea celor care 
trăiesc aceste mari încercări,
ce atestă o personalitate scriitoriceas
că sensibilă, așa cum am văzut, în
deosebi la bucuriile umane, pe care

ceea

cor. Și el e în situația brigăzii ?
— Da. Nici 

cam de mult, 
proiect pentru

el nu a itiai activat 
Dar și el e trecut în 
a fi reactivizat.

— Aha, am înțeles. Dar pentru că 
ați vorbit de proiect ce ați mai pre
văzut în el ?

— In primul rînd să înființăm 
cîte o brigadă artistică de agitație 
la fiecare sector. Apoi, să pregătim 
un spectacol de estradă.

Aici discuția noastră s-a încheiat. 
Nu se poate spune că la Uricani nu 
există activitate cultural-artistică. Și 
proiecte de Viitor sînt multe și bu
ne. Rău e însă că nu există și con
tinuitate în această muncă. Bună
oară, brigada artistică 
a avut cu citva timp în 
tivitate bună, frumoasă, 
adus și un loc fruntaș 
Vll-lea Concurs. Dar de 
să mai activeze în prezent ? La fel 
și corul, formația 
de dansuri și al
tele. Ne-am obiș
nuit ca la Uricani 

susți- 
cultu-

Oa-
să le

această

Oltenia în cîntec
ȘI joc

Ansamblul artistic de Stat „Nlco- 
lae Bălcescu" din Craiova se. află 
intr-un turneu prin Valea Jiului. Cu 
acest prilej, ansamblul format din 
1S0 de persoane, va prezenta mîine 
la orele 17 și 20 în sala Teatrului 
de Stat din Petroșani spectacolul 
muzical coregrafic 
tec și joc".

Același spectacol va fi prezentat 
șî îfi alte localități din Valea Jiului.

„Oltenia în cîn-

de agitație 
urmă o ac- 

lucru ce i-a 
la cel de-al 
ce a încetat

Concurs 
pentru cooperatori

Astăzi la ora 10, la clubul Coope
rativei meșteșugărești „Jiul" din Pe
troșani, va avea loc un concurs 
„Cine știe, cîștigă" pe marginea cu
noașterii legilor interne de funcțio
nare a cooperativei.

i

Gavrilă, 
loan, 

Virginia,

A venit toamna. A bătut discret 
la ușă. Bunii gospodari I-aU deschis 
îndată, fără teamă că înăuntru va 
pătrunde frigul, aerul rece din afară. 
Au doar sobele reparate sau au încăl
zire centrală, au combustibil, au uși
le, ferestrele reparate, într-un cuvîilt Lie asemenea, camerele existente tre- 
sînt pregătiți pentru sezonul rece,

Toamna a bătut și la ușile cămine
lor culturale din Valea Jiului. Dină
untru nu i-a răspuns nimeni. Cămi
nele culturale își continuă în voie., 
lungă lor vacanță fără а fi întrebate 
pînă cînd. Oamenii gospodari S-au 
pregătit din vreme pentru Iarnă. Și-au 
zugrăvit casele, s-au aprovizionat 
cu combustibil perttru foc, și-au mai fă
cut unele reparații 
zul. Și 
și este 
lucruri, 
de ele. 
puteau 
băgat în seamă de gospodării că
minelor culturale, de tovărășii de la 
sfaturile populare comunale șl orășe
nești, de tovarășii de la Comitetul 
orășenesc pentru Cultură și artă din Pe
troșani. Aceștia din Urmă parcă au 
uitat că au marea sarcină de a co
ordona activitatea căminelor cultu
rale, de a milita pentru ridicarea vie
ții culturale a satelor.

Nici chiar la căminul cultural dtn

unde a fost ca- 
culturale a fost 
multe asemenea 
nu t-a interesai

la căminele
nevoie de

Dar nimeni
Timpul frumos, cîttd ele se 

pune la punct, a trecut ne-

La biblioteca clubului muncitoresc din Petrila.

să găsim o 
nuiă muncă 
ral-artiștică. 
meni cărora 
placă
muncă sînt sufi- 
cienți. Talente... E 
suficient să amin
tim doar pe cîțiva 
artiști amatori uri- 
căneni : Hie Irina, 
Năsăleanu loan, 
Șerbănică Victoria, 
Vîjdea 
Tudoran 
Nagy
Maxim Iacob. Vas- 
cu Eeâterîna. Stă- 
niia Dumitru, ta- 
năsescu Adam.
Ordog Eva, I.eahu Mia, Mica Decusea- 
ră, Popeacu Mircea... și lista poate ti 
încă completată cu 30—40 de oa
meni, la fel de talentați și cu tra
gere de inimă în munca cultural-ar- 
tistică. Condiții sînt la tel foarte 
bune pentru desfășurarea acestei 
munci. Atunci care e cauza că ac
tivitatea clubului nu se desfășoară 
în prezent așa cu o cunoaștem ? 
Credem că una stoguri: lipsa de 
interes. La Uricanî trebuie acordată 
mal multă atenție continuității ac
tivității cultural-artistice.

C. GQTOȘPAN

l im шит ziua
le consemnează cu multă înțelegere.

Rîndurile de față urmăresc să 
înfățișeze cititorului cîteva din trăsă
turile dominante ale prozei lui Ha
ralamb Zincă răsfrînte în scrierile 
care aiăeuieec culegerea tipărită de 
Editura militară.

In paginile de la sfîrșitul volumu
lui, scriitorul comentează cu pasiunea 
sa caracteristică Cîteva din aspectele 
morale care se releva în viața de fiecare 
zi a armatei noastre. Slut pagini ca
re denotă tiu numai o preocupare 
statornică a scriitorului, ci și vastele 
posibilități care se deschid in fața 
unui creator dorhic să afle aspecte 
morale inedite, revelatoare pentru 
personalitatea complexă, multilaterală 
a omului nou. Autorul acestei cărți, 
ca și ălți scriitori, are în fața sa 
un cîmp nelimitat de acțiune, posi
bilități nemărginite de adîncire psi
hologică a lucrărilor inspirate din 
viața militarilor patriei noastre. Con
tribuția lui Haralamb Zincă pe acest 
tărîm nu poate fi fn nici un caz ne
glijență șl volumul de față în care 
cititorii vor afla pagini străbătute de 
un real patos emoțional constituie 
una dintre dovezile cele mai eloc
vente ale valorii scrisului său.

o prodigioasă 
nu sînt puse 

vreme s-a pus 
spațiului, dar

actl-
la

aici 
ea

ouie zugrăvite, instalația electrica re
vizuită, iar lemnele repartizate tre
buie aduse odată pentru că., așteap
tă de mult în Petroșani.

Dar cine să se ocupe de toate a- 
cestea, pentru că la cămin nu poate 
îi găsită decit singură bibliotecara. 
81 bineînțeles tineri amatori de șah, 
rummy, 
trebuie 
tre cei 
râși de 
Petrila, 
șenesc pentru cultură șl artă din Pe
troșani sprijiniți acești oameni care 
au dus mesajul artei Văii Jiului pî
nă în Capitală.

Fără a fi întrebați, cîțiva tineri 
cimpeni și-au spus păsurile: „Noi 
vrem să avem activitate culturală. 
Ne place mult șl am obținut, chiar 
succese frumoase in anii trecuți. Dar 
nu alntem ajutați suficient. Să-, ni se 
pună la punct căminul cultural, să 
facem și noi unele deplasări în alte 
localități din Valea Jiului șl chiar 
din regiune. Să fim ajutați cu in
strumente de către comitetul sindica
tului minei Lonea de care aparți
nem șl nu să ni le ia și pe puținele 
ce le avem, cum s-a întîihplat cu 
bateria. Ei au două la club, dintre 
care una a fust la noi și ne-au luat-o. 
Noi am cerut-o înapoi în repetate 
rîndurl pentru că stă nefolosită aco
lo. Dar n-am primit decît refuzuri. Și 
încă ceva. Azi, mîine, e frig în sală. 
Gum să repetăm ? Să ni se aducă 
lemnele. Ajutăm și noi dat, să avem 
mașină...".

Toate acestea sînt adevărate.
Hai să ne aducem cu toții contri

buția și să facem ca la Cimpa ac
tivitatea culturală să fie din nou 
aceea despre care se spun de atîția 
ani numai cuvinte de laudă.

A bătut la ușă toamna. A pătruns 
în sălile căminelor fără a aștepta 
să i se deschidă. Pe ea n-o intere
sează dacă sîntem sau nu pregătiți 
pentru a o primi, dacă ne este cald 
sau frig. Să ne intereseze pe noi 
aceste lucruri.

de activitate culturală. Ei 
însă sprijiniți, ajutați de că- 
eompetenți s-o facă. Tova- 
la sfatul popular orășenesc 

tovarăși de la Comitetul oră-

D. GHEONEA

Pe ecranele cinematografelor din Petroșani
„Fata din

Toamna anului 1941. Cîțiva ostași 
apără cu disperare împotriva atacu
rilor hitleriste mica clădire de cără
midă roșie, unde în trecut fusese 
școala satului.

In această casă s-a pripășit și 
Dusea, o fetiță de vreo 10 ani, Care 
le adlice în fiecare dimineață lapte.

• Intr-o zi, se primește ordin ca ar
mata să abandoneze acest post în
tărit și să se retragă pe alte pozi
ții. Soldatul Maksim Sivoșapka care 
se împrietenise cu Dusea scrie pe 
perete, înainte 
vedere Dusea, 
întoarce".

...Au trecut
cărui președinte este Zinovi Stoko
los, a venit un nou agronom. Acesta 
este Maksim Sivoșapka. El s-a in
stalat din nou în casa roșie, pe ca
re o apărase cindva. Aici locuiește

de plecare: „La re- 
Iți promit că ne vom

anii. In colhozul al

casa roșie"
și Dusea care a devenit o fată în- 
cîntătoare. Cei doi tineri ș-au recu
noscut și între ei s-a născut o dra
goste sinceră și duioasă.

Dar lui Maksim îi este din ce în 
ce mai greu să lucreze în colhozul 
Vilșani. Președintele colhozului este 
un om perfid și cu o fire aspră, o- 
bișnuit să comaiide în mod despotic. 
El nu tolerează nici o inițiativă în 
muncă din partea cuiva, 
rînd-o ca pe o subminare 
tății sale.

Trecînd peste voia lui 
Maksim, seamănă grîu pe
acoperit cu iarbă care fusese nepro
ductiv pînă atunci. înfuriat la cul
me, președintele dă ordin ca ogorul 
să fie arat tocmai cînd grîul eres- . 
cuse frumos. Neputînd să mai lupte 
cu Stokolos, Maksim părăsește cel-

conside- 
a autori-

Stokolos, 
un teren

bozul și se angajează ca muncitor 
la o fabrică de cărămizi.

Zadarnic așteaptă Dttsda, care e 
pe cale să devină mamă vești de fa 
Maksim. Stokolos pune mîna pe 
toate scrisorile acestuia.

Intre timp, în Vilșani vine Un fost 
profesor al lui Maksim. Aflînd că 
acesta a părăsit colhozul, pleacă în 
căutarea Iul și îl găsește la fabrica 
de cărămizi. In urma unei discuții 
aprittee cu profesorul său, Maksim 
hotărăște să se reîntoarcă în col
hoz. La rîndul Iui, Stokolos este sanc
ționat cu asprime și nevoit să pă
răsească colhozul.

Filmul rulează pe ecranul cinema
tografului „Republica".

O secvență din filmul „Fata din ca sa roșie"

„ Madame 
Sans-Gene“

Incepînd de luni, 5 octombrie, pe 
ecranul cinematografului „7 Noiem
brie" va rula filmul „Madame Sans- 
Gene", o coproducție italo-franco- 
spaniolă.

Filmul este transpunerea cinema
tografică a celebrei comedii a lui V. 
Sardou și E. Moreau, a cărei eroină 
este un personaj cu totul original 
al curții lui Napoleon, 
Lefebvre, supranumită 
Sans-Gene".

Vorba pe șleau, verva neobișnuită 
a acestei femei dinamice, ca și as
censiunea rapidă a soțului ei i-a fă
cut pe istorici să brodeze în jurul ei 
o poveste romanțată și plină de iro
nie, poveste ce se împletește cu u- 
nele din cele mai importante mo
mente din istoria Franței.

fn rolurile principale: Sophia Lo
ren (Chaterine — Madame Sans- 
Gene), Julien Berthean (Napoleon), 
Robert Hossein (Lefebvre). Marina 
Berii (Elisa Bonaparte) etc.

Catherine
„Madame
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Cei mei buni din activul fări de partid, 
crganizafia U.T.M.din

De la adunarea generală pentru 
darea de seamă și alegeri din toam
na anului trecut și pînă în prezent, 
organizația de bază din sectorul de 
transport al minei Petrila a primit 
un număr de 18 candidați și 5 noi 
membri de partid. Toți muncitori 

^înaintați, care contribuie cu hărnicie 
Și inițiativă la buna desfășurare a 
transportului din subteran și de la 
suprafață. Printre aceștia se numără 
lăcătușul Oltean u Simion, muncito
rul Cîrneală Miliai, revizorii de lo
comotive electrice Gaia Grigore și 
Grujinschi Anton, muncitoarea Mun- 
teattu Teodora, semnaliștii Brebena- 
ru Nicolae și Sîiizean llie, cuplăto- 
rul de puț Ciurea loan.

Rezultatele bune obținute de aceas
tă organizație 
rîndurilor sale 
didâți și noi 
datoresc unei 
tr(u creșterea 
pârtia precum 
cărea nivelului activității organiza
ției U.T.M.

Activul fără de partid, din care 
fac parte peste 60 tovarăși' este a- 
tras cu regularitate la înfăptuirea 
sarcinilor ce stau în fața organiza- 
țiăi de bâză. Lunar se țin conferin
țe în fața activului fără de partid 
despre înaltul titlu de membru de 
partid, despre sarcinile elaborate de 
partid în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria noastră. 
De asemenea, tovarășii din acest ac
tiv sînt chemați să participe, ală
turi de comuniști, la rezolvarea pro
blemelor legate de buna desfășurare 
a transporturilor la această mină. 
Printre problemele la rezolvarea că 
rora activul fără de partid și-a adus 
din plin contribuția în ultima vre
me se numără pregătirile pentru iar
nă, întărirea grijii față de utilaje, 
scurtarea termenului de dare în fo-

de bază în întărirea 
prin primirea de can- 
rtiembri de partid se 
munci continue pen- 
activului fără de 

și grijii pentru ridi-

nou. Illlosința a haldei de la estul 
cadrul acestor ăcțiuni tovarășilor din 
activul făfă de partid le-au fost re
partizate sarcini pe care cu ajutorul 
birotilui le duc la îndeplinire. Par- 
ticipînd alături de comuniști la re
zolvarea problemelor care preocupă 
organizația de bază tovarășii din ac
tivul fără de partid se pregătesc pen
tru a intra în rîndul candidaților de 
partid.

Acțiuni specifice sînt organizate 
și c(i utemiștii. Cu regularitate la 
adunările generale ale utemiștilor 
participă membri ai biroului organi
zației de bază, comuniști cu expe
riență, care ajută la imprimarea unui 
puternic caracter educativ acestor a- 
dunări. Numeroasele acțiuni patrio
tice de colectare a fierului vechi, de 
curățire a parcului de vagonete, fac, 
de asemenea, să crească aportul ute- 
mișților la îmbunătățirea activității 
sectorului.

Și alte măsuri, inițiate de biroul 
organizației de bază, vin să asigure 
pregătirea politică și profesională a 
celor care solicită primirea în partid. 
Peste 40 de muncitori din sector, in
tre care tovarăși din activul fără de 
partid și utemiști, au fost îndrumați 
să-și completeze studiile în cadrul 
învățămîntului fără frecvență. Tova
rășii Moldovan Mircea, Sereș Ioan, 
Novac Ștefan, membrii în biroul or
ganizației de bază, precum și 
membri de partid între Care tov. 
ro Eugen, Strat 
vel se ocupă cu 
cite 1-2 tovarăși 
rea în partid, ii 
nească sarcinile 
gartizația de bază, să-și ridice nive
lul politic. Mai mulți tovarăși din 
activul fără de partid 
cercurile și cursurile 
de partid în noul an

Preocuparea pentru

educarea activului fără de partid, 
pentru Sporirea numărului acțiunilor 
educative în cadrul organizației 
U.T.M. au drept rezultat formarea 
de oameni înaintați, dornici de a 
intra în rîndul candidaților de partid 
spre a munci cu și mai multă hotă
râre 
care partidul le pune în fața indus
triei

pentru îndeplinirea sarcinilor pe

noastre carbonifere.

0 brigadă care aspiră
(Urmare din pag l-a)

membri ai brigăzii sînt discutate 
in colectiv, nu slnt trecute cu vede
rea. Nu e deci de mirare că aceas
tă brigadă deține fanionul purpu
riu de evidențiată și că 
titlul de fruntașă. Buna 
re а muncii, asigurarea 
a materialelor printr-o
nare ritmică au făcut ca brigada 
să-și depășească planul și anga
jamentele în fiecare lună. Numai 
din acest abataj au fost date pes
te sarcinile de plan de la începutul

aspiră la 
organiZa- 
din timp 

aprovizio-

alii
Bi- 
Pa-Gavrilă, Peti 

multă dragoste de 
care solicită primi- 
ajută să-și îndepll- 
încredlnțate de or-

vor studia în 
învățămintuliii 
școlar.
creșterea
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Îmbunătățirea calității 
cărbunelui

(13rmare din pag. ba)

jale sînt cele 566 torte rebutete pert 
tru conținutul exagerat de șist vizi
bil gâfilt îft Vbgonetcle ieșite din mi
nă. Cele mai multe vagonete rebu- 
tate pentru șist vizibil le-au avut 
brigăzile conduse de minerii Șerbart 
Nfcolae — 99 tone, Costea Ioan — 
52 tone, Gagyi loan — 57 tone, Ba

la titlul de fruntașă
anului 1632 tone de cărbune. Suc
cesul a fost obținui îndeosebi prin 
realizarea unui randament mediu 
de 3,41 tone pe post...

Dinspre buncăr se văd licurind 
cîteva luminițe. Vin cei din schim
bul 11. Ei aduc cu zinlbetul pe 
buze o veste îmbucurătoare. Pla
nul de producție ai minei Lonea 
pe luna septembrie a fost îndepli
nit cu 2 zile înainte de termen, 
s-au extras peste sarcinile de plan 
2163 tone de cărbune.

In abatajul brigăzii lui Baciu 
începea un nou schimb.

în căutarea unui locșor 
călduț și liniștit

Petru 32 tone și altele. 6ete 
mari penalizări le-au IHregis- 

sectoarele I — 720 tone, V 
IV — 370 tone și II — 267 
Și, precum indică analizele

to- 
de 
de
10-

De profesie: maistru electrician. 
Unde lucrează ? Ce întrebare! El. 
de fapt, nu prea IilPrtază. De cum 
intră în subteran, gîndttrile mais
trului mecanic Cosma Petru sînt 
cu lotul altundeva decit acolo unde 
ar trebui. Să-și tocească el nervii 
cu utilajele, cu măsuri pentru pre
venirea defectării utilajelor ? Mi
nerii, dacă sînt băieți buni, se 
pot descurca și singuri. Căci pen
tru el, Cosma, nimic nu-i mai bun 
decit un somnu
le} care să-i 
destindă neroii, 
să-l pună pe 
picioare pentru 
cînd o veni tim
pul să plece spre casă.

Aici, la sectorul IV a ajuns ve
nind de la sectorul Ui. A venit 
minat de supărare, deoarece i s-a 
reproșat că maistru fiind, in loc 
să pună umărul la întărirea disci
plinei, la folosirea din plin a tim
pului de lucru, fusese găsit dor
mind. Cum el nu poate Suferi do
jana și nici pe cei care uită că 
somnul nu strică, s-a mintal și a 
cerut transferul în sectorul IV, S-a 
gîndit că aid va găsi 
călduț, și liniștit unde 
dormi.

Locul potrivit pentru
găsit în sala tabloului de distribu
ție de la puțul S, orizontul 12. E 
adevărat, aparatele electrice bi- 
ztiau un pic, dar pînă să ajungă

WiCULUl
! t'

la urechile lui, acest zumzet se 
transforma in cîntec de leagăn. 
Așa, Intre prieteni, n-a putut să 
nu povestească ce plăcut e să 
tragi uit somn în mină. Poate de a- 
eea cîțiva salariați din subordinea 

lui au început și ei să-și caute 
locșor unde să tragă cite un somn 
in timpul șutului.

Iată însă că într-o zi, somnul 
maistrului Cosma Petru fu tulbu
rat de artificierul Pocol Ladislau.

Din nou critică, 
a din nou discuții. 
' Ce oameni 1 Mai- 
>. strai Cosma s-a 
\ supărat, și încă ta

re. Atît de tare, 
mai ales nînd s-a văzut pus și în 
caricatură la gazeta de perete, 
incit s-a hotărit să plece de la 
mina Petrila. Ce, în altă parte nu 
se poate dormi ?

☆
maistrul Cosma 
transferul pentru 
Speră că acolo

Pe-
mi-
n-o

un locșor 
să pontă

somn l-a

Echipa lăcătușului mecanic Szabo Emeric de la mina Vulcan este spe
cializată în repararea locomotivelor de transport subteran.

IN CLIȘEU : Un aspect din tim- i 
pul reparației motorului unei loco
motive Diesel.

De cutind, 
tru și-a luat 
na Vulcan, 
să-l critice nimeni dacă va dormi
în mină, că nu-i vor tulbura som
nul cu vreo caricatură. Mergind Tn 
tren spre noul loc de muncă, l-a 
furat un pic de somn și a visat 
că acolo, la Vulcan va găsi în 
mină și un păiuț, unda să se poa
tă odihni mai ca lumea. Ce, ca la 
Petrila. să-t doară coastele ?

PISCURI
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ta luptă cu timpul 
și înălțimile

Constructorii de pe șantierul cita 
Lupeni au pregătit zilele acestea 
pentru recepție un grup de trei blo
curi însumînd 90 de apartamente. 
€u aceste trei blocuri — C 1, G 2 
și C 3 — perspectiva pe care o o- 
feră cartierul Braia II din Lupeni 
va fi mai, completă. Paralel cu lu
crările de la blocuri, constructorii e- 
fectueazfi lucrările terasiere pentru 
ca zona liberă din jurul blocurilor 
să poată fi amenajată conform pro
iectului.

La blocul B, cu 200 de aparta
mente, din strada Tudor Vladimires- 
cu se simte o înviorare a ritmului 
de lucru. Tronsonul I, cel mai avan
sat, se află la etajul VII. Se pre
gătește deja cofrajul și armătura 
pentru etajul VIII. Tronsonul II se 
află la etajul VI, iar tronsonul III 
Ia etajul V, Viteza de înaintare de 
două paliere pe lună poate fi depă
șită. Brigăzile de fierari ai lui Ale
xandru Constantin, dulgherii lui Ga- 
trinoîu Gheorghe și Matei Laioș și 
betoniștii lui Buică Ion își dau con
cursul din plin, printr-o muncă per
severentă și organizată la cucerirea 
înălțimilor.

Gu 15 ani în urmă, constructorii 
de utilaj petrolier din Ploiești au 
primit cu bucurie vestea că uzina lor 
se va numi „1 Mai".

De atunci, plăcuța cu inscripția 
„1 Mai" Ploiești, aplicată pe utila
jul petrolier, a traversat multe meri
diane, mări și oceane și a dus cu 
ea faima hărniciei și priceperii 
lectivului acestei uzine.

De cînd uzina a început a fi
mită „l Mai", ea s-a dezvoltat mult. 
S-au construit П0І secții moderne, 
au intrat în producție utilaje de mare 
productivitate, multe cu comenzi au
tomatizate. Uzina a devenit astfel, 
în zilele noastre, una din 
mari unități constructoare 
petrolier din țară, O dată 
au crescut și oamenii, cei 
delează siluetele suple ale 
lor instalații de foraj.

De la serviciile de proiectare, unde 
părțile componente ale instalațiilor 
de foraj 
hîrtia de 
modernul 
stalațiile 
înseamnă
ttie și perseverență. Și toate au un 
numitor comun : utilaje cu performan
țe ridicate, la nivelul tehnicii mon
diale. Oamenii fee ca dfci miile de

co-

ІШ-

cele mai 
de utilaj 
cu uzina 
care mo- 
moderne-

sînt simple contururi pe 
calc, și pînă la imensul și 
stand de probe, unde in 

fac primele „mișcări", totul 
muncă entuziastă, măies-

repere să 
foraj, care 
piscuri de 
cu hărnicie și iscusință, 
aceasta de la bun început 
aici s-au realizat încă din 
mele instalații de foraj 
pentru adîncimi pînă la 2 500 m, că 
tot atunci s-a trecut la fabricația în 
serie a sapelor cu role, agregatelor de 
cimentare, prevenitoarelor de erupție 
cu acționare mecanică, s-a asimilat 
producția turbinelor de foraj și s-a 
creat instalația pentru adîncimi de 
3 200 metri. Ca o expresie a intere
sului mereu crescînd al constructori
lor ploleșteni de a pune în valoare 
rezervele producției și a ridica ni
velul tehnic al utilajelor petroliere, 
în 1957 a început fabricarea noilor 
tipuri de Instalații de foraj. Sondorii 
au primit cu mare Interes atunci in
stalația de foraj 4-LD, pentru adîn
cimi pînă la 3 500 m, echipată cu 
motoare Diesel, cu timp de montaj 
redus și turlă rabatabilă. Trollul cu 
comenzi pneumatice a reprezentat 
pentru sondori io adevărată revoluție 
în manevrabilitatea sondei. Pîrghiile 
greoaie și zgomotoase au fost înlo
cuite cu butoane și becuri multico
lore. Acestei instalații moderne i-au 
urmat noi tipuri de agregate; 2 DH,

se „nască" instalațiile de 
Săgetează cerul ca niște 
oțel- Se muncește mereu 

O spune 
faptul Că 
1951 pri- 
complete

T-50. La standul de probe al uzinei 
a dat apoi „examen" instalația 
3 DH-200, pentru adîncimi pînă la 
5 000 m. care a întrunit aprecierile 
unanime ale specialiștilor din multe 
țări ale lumii. Cel mai mare succes 
al instalăței 3 DH-200 a fost obținut 
la Leipzig, unde a primit medalia 
de aur pentru înaltul nivel tehnic și 
mod de prezentare. Această distinc
ție constituie, de fapt, recunoașterea 
drumului ascendent pe care l-a urmat 
colectivul uzinei „1 Mai" Ploiești în 
construcția de instalații moderne de 
foraj pentru diferite adîncimi.

Producția uzinei cunoaște o ascen
dență continuă. Din I960, ea s-a mă
rit de 5,6 ori. Azi mai mult de 70 
la sută din lucrările de foraj-extrac- 
ție șl prelucrare a țițeiului se efec
tuează în țara noastră cu instalații 
purtînd emblema „1 Mai" Ploiești. 
Aproape jumătate din producția în
treprinderii ploieștene se exportă în 
peste 20 de țâri din lume.

Toate acestea determină colectivul 
uzinei să gîndească și să caute ridi 
căi care să-l ducă pe treptele unei 
șî mai rodnice activități.

I. ZAMFIRESCU
1. ION1ȚÂ

(traflemis prin Agerpres)

lan 
mai 
trat 
414, 
ne.
laborator, depășirea conținutului 
cenușă provine de la sortimentele 
8(1 și peste 80 mm, deci Ia sortu
rile unde se poate interveni direct 
pentru alegerea șistului vizibil. Iată 
deci rezultatul neglijării atît de că
tre brigăzi cit și de către personalul 
mediu tehnic a alegerii șistului vi
zibil, a pușcării selective. Ceea ce 
îngreunează alegerea șistului vizibil 
in abataje e iipsa unei iluminații co
respunzătoare. Abatajul cameră nr. 3 
din blocul 7, de pildă, din stratul 3, 
nu-i iluminat aproape de loc din cau
za lipsei de becuri. Intr-o asemenea 
situație se află și alte abataje. Mo
tivul : lipsa de becuri de 24 V și 
de cabluri de iluminat. Este un nea
juns, remedierea căruia privește în 
special Direcția comercială dirt 
C.C.V.J.

La mina Vulcan sînt posibilități 
pentru îmbunătățirea calității cărbune
lui, Se cere în schimb ca brigăzilor 
să Ii se creeze condiții optime pen
tru a-și realizat ritmic sarcinile de 
plan, fără suprasolicitări, să aibă po
sibilitatea să se ocupe de condiții op
time (iluminat etc.) pentru a alege 
șistul din cărbune. Totodată, trebuie 
asigurat, printr-o muncă politică sus
ținută, ca îmbunătățirea calității căr
bunelui să devină o acțiune de masă, 
care să preocupe întregul colectiv 
al exploatării. Iată calea ce trebuie 
urmată ca și la indicele de calitate, 
colectivul exploatării să fie la înăl
țimea obligațiilor ce îi revia.

PROGRAM DE RADIO
5 octombrie

PROGRAMUL 1. 7,06 Muzică U- 
șoară, 8,00 Sumarul ziarului „Scîn- 
teia", 9,02 Muzică de estradă, 9,35 
Valsuri din operete celebre, 11,00 
Melodii populare, 11,30 Muzică u- 
șoară romînească, 12,45 Gîntece de 
dragoste și jocuri populare, 13, Ю 
Soliști ai teatrelor noastre muzicale, 
14,30 Vreau să știu, 15,0® jDin fol
clorul muzical al regiunilor patriei : 
melodii din Transilvania, 16,10 Mu
zică ușoară interpretată de surorile 
Kossak și Dorel Livianu, 17,40 Ti
nerețea ne e dragă, 18,05 Gîniăreți 
romîni de operă, 18,35 Melodii de 
estradă, 19,00 Revista economică 
redio, 19,20 Bin folclorul muzical 
al popoarelor, 20,40 Lecția de limba 
rusă. Ciclul I, 20,^ Seleețieni din 
operete cerute de ascultători, 21,30 
Muzică ușoară, 22, t5 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,35 Mete- 
dii populare, 9,20 Valsuri de eom-

10,30 Muzică păpu
și a minorităților 
Emisiune literară : 
radiofonică de Ѳ.

pozrtori гопйпі, 
Iară romînească 
naționale, 11,30 
Eenau. Evocare
Papacostea Pajură, 12,00 Orchestre 
de muzică ușoară, 13,37 Muzică 
populară elvețiană, 14,30 Gintă or
chestra de muzică ușoară a Radio
difuziunii din “R. D. Germană, 15,30 
Melodii de muzică ușoară, 16,30 Mu
zică populară, 17,10 Fantezii din o- 
perete, 18,45 Interpret de odinioară 
ai muzicii populare romînești, 19,05 
Muzică ușoară, 20,40 Soliști și for
mații de muzică ușoară care ne-au 
vizitat țara, 21,30 Oameni de seamă 
din istoria culturii : Hector Berlioz. 
Prezentare de Alexandru Șumski.

Cinem n iooraîe
o octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Madame Sans-Gene; REPUBLICA: 
Inspectorul și noaptea; PETRILA: 
Oameni de afaceri; LIVEZENI: 
Qivitoc;. LUPENI -- CULTURAL; 
Arhiva secretă de pe Elba.
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Vizita delegafiei guvernamentale 
romîne în Algeria

Presa străină despre evenimentele 
la ordinea zilei
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„Moskvici-408,
MOSCOVA 3 (Agerpres). ♦
Noul autoturism sovietic „Mosk- ♦ 

vici-408" va fi în curînd produs» 
în serie. Viteza maximă 
mobilului va fi de peste 
pe oră. Carburatorul cu 
mere a sporit puterea
de la 40 la 50 C.P. Mărimea au
tomobilului a rămas aceeași 
schimb interiorul este ma! 
cios folosit. La construcția 
sînt folosite pe larg masele ] 
tice.

♦ hement decît era de așteptat, sau 
decît au sperat grupările ultrana- 
ționaliste ale regimului. Chiar și 
organul Falangei „Arriba" scrie că 
O.N.U. nu poate decide soarta for- 
tireței, ci poate numai să constate 
o situație juridică; problema poate 
fi soluționată numai printr-o înțe
legere între Madrid și Londra. Evi
dent, guvernul Franco nu dorește 
complicații în relațiile spaniolo-bri- 
tanice... Ziarul spaniol „Abc" pro
pune reintegrarea Gibraltarului la 
teritoriul spaniol și transformarea 
instalațiilor militare actuale într-o 
bază maritimă și aeriană a Marii 
Britanii, sau o bază comună anglo- 
spaniolă". (

„Frankfurter Allgemeine" scrie л'іп 
încheiere: „Madridul se opune
transformării Gibraltarului într-o 
entitate proprie sau unei hotărîri a- 
doptate de sine stătător de locui
torii peninsulei".

„Parteneră, nu debitoare 
cronică"

Făcînd un scurt bilanț al primei 
părți a călătoriei președintelui Fran
ței în America Latină, agenția Fran
ce Presse se referă, printre altele, 
la o serie de probleme economice 
discutate de președinte cu condu
cătorii țărilor vizitate, subliniind că 
aceștia din urmă „doresc să audă 
din partea generalului de Gaulle un 
anumit număr de asigurări privind 
dorința țării sale și a vecinilor ei 
de a tratat America Latină ca „par
teneră" mai curînd, decît ca o de
bitoare cronică. Declarațiile făcute 
în legătură cu aceasta de șeful 
statului francez în capitalele pe 
care le-a vizitat pînă în prezent, na 
au trecut neremarcate la Buenos 
Aires, Montevideo și Rio de Janei
ro. El va fi întîmpinat ca promo
torul unei noi politici de înțelege
re, într-un spirit de respect toțal 
al independenței și suveranității J»e- 
căruia. Țările unde se practică mo- 
nocultura- doresc traducerea în via* 
ță a principiilor expuse la conferin
ța de la Geneva pentru comerț și 
dezvoltare, pentru a obține o revi
zuire a tarifelor aplicate materiilor 
prime, astfel îneît să poată fi obți
nute mijloacele necesare unei auto
finanțări a dezvoltării acestor țări".

lare de Bachir Boumaza, ministrul E- 
conomiei Naționale, Comerțului și 
Industriei.

La ceremonia semnării au fost de 
față membrii delegației romîne, am
basadorul R. P. Romîne la Alger, Ion 
Georgescu, numeroși funcționari su
periori din Ministerul Economiei Na
ționale al Algeriei, Ministrul Aface
rilor Externe și din alte instituții cen
trale algeriene, ziariști.

După semnarea protocolului, am
basadorul R. P. Romîne la Alger, a 
oferit, la reședința sa, un cocteil la 
care au participat Bachir Boumaza, 
Acrouf Daoud, secretar general în 
Ministerul Algerian al Economiei 
Naționale, Yaker, directorul departa
mentului economic din Ministerul A- 
facerilor Externe, Bensiam, preșe
dintele Camerei de Comerț a Alge
riei, director al primului Tîrg inter
național de la Alger, numeroși func
ționari superiori din instituțiile cen
trale algeriene. Din partea romînă, 
la cocteil, au luat parte membrii de
legației guvernamentale romîne, con
dusă de Mihail Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei.

Tendinfe neuiraliste 
în Turcia

Ziarul francez „Le Monde" pu
blică o corespondență din Ankara 
intitulată „In Turcia se dezvoltă o 
campanie în favoarea neutralității". 
După ce analizează o serie de as- 
peste ale situației economice și vor
bește despre decepția pricinuită în 
Turcia în legătură cu lipsa de bună
voință a aliaților săi occidentali 
față de eforturile autorităților tur
cești de a ieși din situația grea e- 
conomică în care se află țara, zia
rul francez scrie că în Turcia s-a 
creat „un sentiment de izolare și 
un șoc psihologic care poate fi se
sizat atît la omul de pe stradă cît 
și în presă.

Astfel, după pancardele manîfes- 
tanților împotriva C.E.N.T.O. și 
N.A.T.O., se po-t . citi în ziarele și 

revistele de toate nuanțele articole 
care preconizează adoptarea unei 
politici turce independente. adică 
neutraliste. Poziția cea mai netă a 
fost luată în legătură cu acest su
biect de Partidul Muncii din Tur
cia. Secretarul său general, Aybar. 
a cerut convocarea de către Turcia 
a unei conferințe numai cu partici
parea reprezentanților ciprioților 
greci și ciprioților turci, ai guver
nului grec și turc și ai O.N.U. El 
exclude prezența de la această „ma
să rotundă" a altor țări. Aybar a- 
firrnă că „poporul turc cere în una
nimitate revenirea la o politică in
dependentă. Niciun guvern nu . va 
izbuti să reziste acestei cereri popu
lare". Aybar își proclamă cu acest 
prilej solidaritatea cu blocul neu
tralist și cu „a treia lume".

Gibraltar redivivus...
Ziarul vest-german „Frankfurter 

Allgemeine" reia vechea problemă 
a Gibraltarului, publicînă o cores
pondență din Madrid, în care se 
spune, printre altele :

„In fața Comisiei O.N.U. pentru 
problemele colonialismului, primarul 
Gibraltarului, Joshua Hassan, a 
cerut aplicarea dreptului la auto
determinare pentru cei 25 000 de 
locuitori ai Gibraltarului... Ziarele 
spaniole au insistat însă asupra 
dreptului Spaniei la Gibraltar. To
nul folosit este însă mai puțin ve

ALGER 3 Corespondentul Ager
pres C. Benga, transmite:

Vineri seară, Mihail Florescu, con
ducătorul delegației guvernamentale 
a R. P. Romîne, care la invitația gu
vernului algerian face o vizită în Al
geria, însoțit de Ion Georgescu, am
basadorul R. P. Romîne la Alger, a 
făcut o vizită lui Ahmed Ben Bella, 
președintele Republicii Algeriene De
mocratice și Populare. Intîlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească. Cu acest prilej, preșe
dintele Ahmed Ben Bella a transmis 
un salut călduros președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Romîne. 
Gheorghe Gheorgiu-Dej.

In seara zilei de 2 octombrie la 
Palatul guvernamental din Alger a 
fost semnat un protocol privind dis
cuțiile care au avut loc zilele acestea 
în problemele colaborării romîno-al- 
geriene în-domeniul industriei petro
lifere. Din partea R.P. Romîne. pro
tocolul a fost semnat de Mihail Flo
rescu, ministrul Industriei Petrolu
lui și Chimiei, iar din partea Repu
blicii Algeriene Democratice și Popu
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LVOV 3 (Agerpres).
Constructorii uzinei de 

ze din Lvov, Ucraina, an 
un nou model de autobuz destinat* 
transportului a 120 de pasageri. J 
Autobuzul a trecut cu succes toa-J 
te probele.

Termocentrala 
de la Lubbenau

BERLIN 3 (Agfcrpres).
La Lubbenau, R.D. Germană, 

fost dată în exploatare cea 
mare termocentrală din 
o putere de 1 300 MgW. 
trucția ei a durat șapte ani. 
ceasta termocentrală 
cantitate de energie 
cinci ori mai mare 
mă orașul Berlin.
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SANTIAGO pE CHILE 3 (Ager
pres).

Vineri, președintele de Gaulle a 
rostit un discurs în fața membrilor 
Parlamentului chilian. întruniți in 
ședință extraordinară-. ..Franța,, a 
spus de Gaulle, este gata, pe mă
sura sarcinilor și mijloacelor sale, 
să‘ facă- din cooperarea organizată 
cu popoarele care doresc aceasta, din 
stabilizarea prețurilor la materiile

prime, din deschiderea preferențială 
a piețelor pentru cei care nu aveau 
acces, unele dintre obiectivele sale 
esențiale". Dreptul popoarelor de a 
dispune pe deplin de ele, a continuat 
de Gaulle, și ajutorul pe care tre
buie să-l acorde statele mai dezvol
tate celor mai puțin dezvoltate, pe 
scurt, echilibrul și progresul. sînt 
scopuri identice pentru statele noas
tre" (Franța și Chile ■ N.R.).......

Propuneri privind asigurarea 
pazei președintelui S.U.A.

WASHINGTON 3 (Agerpres).
Ziarul „Evening Star" din Washing

ton a dat publicității un rezumat a! 
raportului prezentat comisiei War
ren de directorul Biroului Federal 
de Investigații (F.B.I.) Edgar Ho
over, cu privire la măsurile ce tre- 
bu?e luate în viitor pentru a se asi
gura paza președintelui țării. In a-

cest raport Hoover recomandă ca 
președintele să efectueze deplasările 
sale în țară la bordul „unui automo
bil blindat special". El și-a exprimat 
părerea că președintele Kennedy ar 
fi fost încă în viață dacă ar fi cir
culat la 22 noiembrie la Dallas în- 
tr-un vehicul de un asemenea tip. Ho
over a recomandat totodată utiliza
rea unor aparate de detecție a ar-

Campania electorala din S.U.A.
SAN FRANCISCO 3 (Agerpres).
La o lună înaintea alegerilor din 

S.U.A., candidatul republican de 
dreapta, Barry Goldwater, a făcut 
puține progrese in lupta sa intensă 
pentru a cîștiga alegerile preziden
țiale împotriva președintelui Lyndon 
Johnson — transmite corespondentul 
din San Francisco ai agenției D.P.A., 
Oscar Reșchke, într-un . comentariu 
consacrat șanselor în alegeri ale can
didatului republican. Potrivit obser
vatorilor politici, de pe coasta de 
vest a S.U.A., continuă el, cel mai 
surprinzător aspect al actualei cam
panii electorale îl constituie faptul 
că - Goldwater nu și-a îmbunătățit 
poziția sa de cînd a fost desemnat, 
în luna iulie. In prezent, se consi
deră că numărul oponenților lui 
Goldwater în propriul său partid a 
crescut în cursul ultimelor săptă- 
mîni în loc să se micșoreze.

Goldwater nu a reușit să găseas

că o problemă majoră în campania 
pe care o duce împotriva lui Johnson. 
Pentru foarte mulți alegători atacu
rile lui împotriva lui tohnson nu au 
nici un efect întrucît el leagă criti- 
cile la adresa actualei administrații 
de apărarea propriei șale politici. El 
nu are însă șanse, decît dacă poate 
să facă să dispară „imaginea" unui 
om care ține degetul pe trăgaciul nu
clear. Dar pînă acum senatorul nu a 
reușit să îndepărteze temerile corpu
lui electoral american că el este im
pulsiv și va acționa nesăbuit în caz 
de primejdie.

Observatorii politici compară ac
tuala popularitate a lui Johnson cu 
aceea a defunctului Franklin Delano 
Roosevelt, care. în campania electo
rală din 1936 împotriva candidatului 
republican, lipsit de șanse, Alfred 
Landon, a obținut victoria în aproa
pe toate statele cu excepția statelor 
Maine și Vermont.

In întîmpinarea conferinței de la Cairo
DELHI 3 (Agerpres).
Primul ministru al Indiei Lal Baha

dur Șhastri, a făcui o declarație pe 
aeroportul din Delhi, înainte de a 
pleca la Cairo, pentru a participa la 
lucrările celei de-a doua conferințe 
a șefilor de state și guverne ai ță
rilor neangajate. După cum a subli
niat el, „această conferință trebuie 
să contribuie la întărirea păcii în 
lumea întreagă și la izbăvirea omeni

rii de primejdia unor conflicte între 
țări". El și-a exprimat speranța că 
conferința de la Cairo va: fi rodnică 
și a declarat că India își va aduce 
contribuția sa ia lucrările acestui fo
rum.

Referindu-se la politica promovată 
de India, Shastri a declarat: „Este 
firesc să urmărim linia, promovată de 
marele nostru premier, Jawaharlal 
Nehru".

melor de foc sau a grenadelor as
cunse.

PEKIN. — La 2 octombrie, a 
avut loc ta Pekin semnarea Trata
tului de prietenie dintre Republica 
Populară Chineză și Republica Con
go (Brazzaville). Tratatul a fost 
semnat de Liu Șao-ți, președintele 
R. P, Chineze și de Alphonse Mas- 
semba-Debat, președintele Republi
cii Congo.

MADRID. —, Nava spaniolă 
„Sierra Madre" a plecat vineri din 
Cadix spre Cuba, transportînd di
ferite produse. Aceasta este a doua 
navă — după plecarea miercuri a 
navei „Sierra Maria" — care. se 
îndreaptă din porturile spaniole 
spre Cuba, după atacul dat la 13 
septembrie de transfugi cubani îm
potriva navei ..Sierra Aranzazu".

TUNIS. — La Adunarea Naționa
lă a Tunisiei a avut loc înregistra
rea oficială a președintelui Habib 
Burghiba drept singurul candidat 
la postul de președinte al țării. 
Alegerile prezidențiale au fost fi
xate pentru 8 noiembrie.

BEIRUT. — In drum spre Cairo, 
unde va participa la cea de-a doua 
conferință la nivel înalt ■ al țări
lor , neangajate, prințul Suvanna 
Fumma, primul ministru al Lao- 
suluî, a sosit la Beirut.

ale Comitetu- 
Crucii 
această

al 
din
104 țări.
La Havana

Roșii.
orga-

a fost

GENEVA. — Nepalul și Jamaica 
au devenit membre 
lui internațional 
Pînă în prezent 
nizație fac parte

HAVANA. —
semnat Ia 2 octombrie un acord cu 
privire ’ la colaborarea reciprocă 
dintre instituțiile de radiodifuziune 
și televiziune ale Republicii Cuba 
și Uniunii Sovietice.

WASHINGTON. — Comisia pen
tru energia atomică a S.U.A. a a- 
nunțat că, la 2 octombrie, la poli
gonul din Nevada a fost efectuată 
o explozie atomică subterană, de 
putere mijlocie.

HAVANA. — Consiliul de Mi
niștri din Cuba a hotărît crearea 
Institutului pentru aviația civilă, 
care va răspunde de toate proble
mele dezvoltării aviației civile cu- 
bane.

WASHINGTON. — Adlai Ste
venson, reprezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U., va conduce 
din nou delegația americană la 
cea de-a 19-a seiune a Adunării 
Generale a O.N.U., ale cărei lu
crări urmează să înceapă luna vi
itoare la New York.

BERNA. : — Grupul elvețian al

Dniunii interparlamentare a inițiat 
o colectă, în urma căreia a fost rea
lizată suma ( 
elvețieni destinați construirii unei 
școli la Skoplje, în Iugoslavia.

WASHINGTON. — Camera Re
prezentanților a aprobat vineri 
versiunea definitivă a proiectului de 
lege cu privire la ajutorul pentru 
străinătate. Proiectul prevede 
carea sumei de 3,5 miliarde 
dolari.

LAGOS. — Datorită grevei 
nerale declarate de cadrele didac
tice din Nigeria, mii de școli din 
această țară au «fost închise în 
cursul zilei de vineri. Cei 60 000 
de membri ai Uniunii, cadrelor di
dactice din această țară revendică 
majorarea salariilor.

CAIRO. — Un bloc de locuințe 
cu cinci etaje, situat în sectorul 
de nord est al orașului Cairo, s-a 
prăbușit provocînd moartea și ră
nirea a numeroase persoane.

ROMA. — In orașul italian 
via a fost furat din Castelul 
conți un scaun pliant lucrat 
fier cu încruștații de aur, argint 
și plumb. Scaunul este un obiect 
de preț lucrat în perioada carolin
giană (secolul IX al erei noastre). 
Valoarea incalculabilă a acestui 
obiect se datorează faptului că es
te cel mai vechi exemplar de a- 
cest fel.
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