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SHcese li LI. Paroseni 
In 10 luni — 2100 tone 

combustibil economisit
In 10 luni, harnicii energeti- 

cieni de la Paroșeni au redus 
consumul de combustibil cu 2 100 
tone. In mare parte această im
portantă realizare se datorește | 
muncitorilor din secțiile de corn- | 
bustibii și cazane.

De asemenea, printr-o 
urmărire grafică, consumul 
priu tehnologic de energie a 
redus în această perioadă 
peste 3 000 000 kWh.
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Recondiționări
La succesele înregistrate 

producție de colectivul termocen- ț 
tralei Paroșeni, muncitorii din* 
atelierul de reparații mecanice j 
aduc o contribuție importantă. In i 
ultimele 3 luni ei au recondițio- » 
nat un compresor mobil, un con- ?

• casor de zgură de la pîlnia rece? 
?■ a cazanului nr. 4 și un transfor- J
* mator E.K.P., au confecționat din 1 

fier vechi 250 buloane cu cap ț 
pentru blindajele morilor de căr- « 
bune, numeroase piese pentru in
stalațiile auxiliare. Aceste lucrări, 
și recuperarea unei cantități 
1 500 kg oțel special au adus 
ziner economii în valoare 
100 000 lei.

■S-au evidențiat prin contribu
ția adusă tovarășii Hogman 
Gheorghe, Abrudan Simion, Sla
vei Nicolae, Popescu Aron, Ro- i 
bescu Ioan, Lorincz Nicolae, Bu- « 
suioc Alexandru și Stoica Eugen. *
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Economii la consumul 
de reactivi chimici

Colectivul secției chimice de 
С. T. Paroșeni a înscris 
graficul de producție însemnate 
economii. Dozînd cu multă. grijă * 
reactivii chimici folosiți pentru i 
demineralizarea apei de adaus * 
necesară cazanelor de 
presiune, 
Nicolae, Petrescu Florica, Duță 
Constantin și mecanicii Bologa 2 
Doroftei și Ioana Sergiu, au e- ♦ 
conomisit in 3 luni 2 200 kg * 
acid sulfuric, 5 000 kg sodă 
caustică, 900 kg fosfat trisodic.

De asemenea, și în laborator

înaltă *
șefii de. tură Brăgău |

♦
♦
♦
♦ I
f
• consumul de reactivi chimici a
• fost redus cu 1 la sută.
*

Brigada minerului Teodorescu Stancu de la Uricani se numără printre 
cele mai harnice. De la începutul anului ea a extras peste sarcinile de 
plan 611 tone cărbune cocsificabil, realizînd totodată și însemnate economii 
de materiale.

IN CLIȘEU: 
găzi, se pregătesc 
muncă.

Minerii din schimbul lui Petreanu loan, al acestei bri- 
să intre în mină dornici de a obține noi succese în

In prag de iarnă

e a n t і e г e
Anotimpul rece își face tot mai 

sirtițîtă’ -prezența. Culmile Parîngului 
pline de zăpadă, vîntul rece, norii 
întunecoși prezenți tot mai stăruitori 
deasupra Văii Jiului arată că 
curînd iarna va sosi și la noi.

Constructorii de pe șantierele Văn 
Jiului, ținind seama de aceasta, in
tensifică lucrările îndeosebi 
tivele exterioare, pentru a 
încheia la timp.

aminul studențesc din Petroșani 
este în atenția colectivului 

Grupului 11. In prezent, constructorii

în

la obiec- 
le putea

de
iul
fi pus în lucru și etajul IV — ulti
mul—-incit pînă la mijlocul lunii no
iembrie clădirea^ să; aibă montat plan- 
șeul final. Totodată, se execută și 
primele lucrări interioare ca zidiiri 
despărțitoare, montarea diferitelor in
stalații etc. pentru a se urgenta pre
darea căminului.

aici au ajuns cu zidăria la eta-
III, iar săptămîna viitoare ' va

Ț ronsoanele 5, 4 și 3 ale blocu-
1 lui cu 200 apartamente din L.u- 

deja la etajul final 
cu cadrele de beton 
dulgherilor care de- 
zidarii încep ime-

peni. au aiuns 
— etajul 9 —
armat. In urina 
cofrează stîlpii,
diat ridicarea zidurilor despărțitoare, 
iar tencuitorii, mozaicarii, dulgherii, 
instalatorii trec la executarea lucrări
lor respective. Astfel, blocul înaintea
ză cu finisajele interioare de jos 
în sus. Paralel cu aceasta, șe des
fășoară în ritm susținut și lucrările 
la centrala termică.

ț

Unul dintre muncitorii de nădejde 
de la preparația Lupeni — sudorul 
Barbu Cornel.

in atenția membrilor cercului literar 
Minerul* din Petroșani

9

tetului de conducere al 
cercului. Pot lua parte 
la ședință și alți tova
răși care doresc să de
vină membri ai cercului 
literar.

»
Conducerea cercului li 

terar ..Minerul" din Pe 
troșam, anunță pe mem
brii săi că duminică, 1 
noiembrie, va avea loc 
ședința de lucru a cer
cului. Ședința se va

ține la sediul Comitetu
lui pentru cultură și 
artă Petroșani (Statul 
popular orășenesc) la 
ora 9 și va avea la or
dinea de zi, printre al
tele și realegerea comi-

>

Poate n-am fi dat de urma lor. 
Citeam doar de curiozitate pe gra
ficul de producție indicii realizați 
de brigăzile de pe șantierul Live- 
zeni pe decada expirată. Fără să 
vrei iți sare in ochi un indice ieșit 
din limitele celor pe care le citești 
de sus in jos; 1,11... 120... 1,801 
Asta merită un plus de interes. 
Despre o brigadă care realizează 
asemenea indici, face să scrii.

...In biroul șefului de șantier, 
lume multă cu treburi din cele 
mai diverse. Și fiecare reclamă în- 
tiietate. Unul reclamă la șeful șan
tierului că nu a primit la timp 
betonul comandat la stație, altul 
are o chestiune personală care ,,nu 
suferă aminare". O întreagă gamă 
de probleme. Se găsește totuși 
timp și pentru noi.

— Despre brigada lui Both Ște
fan de la blocul J 4 întrebați ? Da. 
e o brigadă bună (șeful șantieru
lui — putem să observăm — 
folosește niciodată calificative 
superlativ) despre care - merită 
se scrie.

La blocul J 4 nu e greu să dai 
de urmele brigăzii. E mai greu să

nu 
la 
să

«■

Minerii Văii Jiului și-au îndeplinit 
planul pe 10 luni

. In fiecare lună care a trecut din acest an, minerii din Valea Jiului au 
extras peste plan însemnate cantități de cărbune cocsificabil și energetic. 
Acest lucru a făcut posibil ca în ziua de 28 octombrie minerii Văii Jiului să 
raporteze îndeplinirea planului de producție pe primele 10 luni ale asfului. 
Pînă la această dată ei au livrat peste planul celor 10 luni 8 437 tone de 
cărbune. Prin folosirea unor metode și inițiative valoroase de lucru, pro
ductivitatea muncii pe C.C.V.J. a sporit în primele 9 luni ale anului la 1,278 
tone cărbune pe post /

Realizări însemnate au obținut minerii Văii Jiului și în privința redu
cerii prețului de cost al cărbunelui extras. In primele trei trimestre ei au 
realizat la acest capitol economii suplimentare în valoare de 13 694 000 lei.

La îndeplinirea înainte de termen a platului pe primele 10 luni 
cest an, au contribuit în mod deosebit colectivele minelor Uricani, 
și Aninoasa.

din a- 
Lonea

CURAJ $1 PREȚUIRE
Ploua. Norii grei spintecați de 

descărcările electrice revărsau to- 
renți de apă pește" pămintul saturat 
deja de apă. Apele învolburate ale 
piciului Crividia ieșite din albia lor 
amenințau cu inundații mari.

Stația de compresoare de la puțul 
8 (Procop) era în pericol.

In biroul sectorului electromeca
nic, un grup de muncitori ascultau 
îngrijorați ceea ce le spunea ingine
rul Cojocaru Toma, șeful de sector.

— Trebuie să acționăm de urgen
ță, să preîntimpinăm oprirea stației 
de compresoare. Altfel se va produce 
scăderea bruscă a presiunii aerului 
comprimat, iar aceasta se va resimți 
în întreaga activitate din. subteran.

Au urmat cîteva minute de tăcere. 
Inginerul și oamenii săi se între

bau tăcuți, cine va cuteza să în
frunte vitregia naturii pentru ca să 
salveze stația de compresoare de o- 
prire ?

Din colțul unde stătuse 
gînduri, iînărul lăcătuș 
rel se ridică cerlnd să i 
țeze lui această misiune.

— Cred că voi putea ajunge în 
apropierea șubărului de la barajul 
pompelor din Cri
vidia și să forțez 
deschiderea lui ca 
astfel să înlătur 
pericolul opririi 
stației.

Toți cei de față 
își ațintiră privi
rile asupra acestui 
tînar lăcătuș. II 
cunoșteau doar bi
ne, știau că e unul 
dintre oamenii de 
nădejde ai secto
rului. Dar in acest 
caz nu era vorba 
de o oarecare lu
crare efectuată îna
inte de termen si 
de bună calitate, 
ci de a hotărî 
soarta producției 
pe o zi sau chiar 
mai multe la mi
na Vulcan, prin 
oprirea puhoiului 
de ape 
dezlănțui 
stației de compre
soare de la pu
țul 8.

tăcut
exprî-

cu
In

se

pas pe 
Pașca Vio- 
se incredin-

de a se 
asupra

Șeful sectorului ii întinse 
mina strîngindu-i-o cu putere 
mînd astfel ceea ce prin cuvinte îi 
venea foarte greu. Era stima și ad
mirația meritată pentru hotărirea 
care Pașca Viorel dorea să vină 
sprijinul producției.

In asemenea situație minutele
scurg foarte greu. Fînărat lăcătuș 
Pașca Viorel se duse, în tovărășia 
inginerului, să-și îndeplinească mi
siunea, pe cind tovarășii săi de mun
că au rămas urmărindu-l cu privirea.

...La adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri a organizației 
de partid, inginerul Cojocarii Toma, 
șeful sectorului electromecanic a 
vorbit despre curajul și spiritulj de 
abnegație el tînărului comunist 
Pașca Viorel, care infruntind furia a- 
pelor a salvat de la inundație stația 
de compresoare de la puțul 8, cit și 
tabloul de - distribuție aflat în apro
piere.

Pentru fapta sa eroică conduce
rea sectorului cit și tovarășii de mtlri- 
că i-au adresat lăcătușului Pasca 
Viorel cuvinte de mulțumire și feli
citări.

MARGARETA MIGA

Muncitoarea Demeter Elisabeta, una dintre evidențiatele 
subseeției tratare de la Viscoza Lupeni.

stai de vorbă cu oamenii. Ritmul 
de lucru impus de întrecere nu 
permite să reții prea multă vreme 
oamenii de la lucru.

— Noi — ne lămurește șeful de 
brigadă — siniem veniți de la 
Trustul regional de construcții 
Cluj. Și acolo am construit case 
și aici construim case. Asta e me
seria noastră. Știm că dumnea
voastră ați vrea să aflați despre 
noi lucruri deosebite dar noi nu 
sîntem mai mult decît o brigadă 
de zidari — o familie de zidari 
aș putea spune — care își vede de 
treburile ei.

Cind a aflat ce „indici" anume 
ne puseseră, pe urmele lor, șeful 
de brigadă a zîmbit.

— Păi la noi indicele de 1,50 e 
ceva obișnuit, iar indicele de 1,80 
care v-a pus pe urmele noastre o 
să vă mai pună sigur și de căci 
înainte. Iată blocul acesta în care 
ne aflăm va adăposti în curînd 60 
de familii. L-am luat in primire la 
„cota zero". Și irită am ajuns' la 
etajul IV. Am luat blocul în acord 
global, cu toate operațiile ce se. 
vor executa: zidărie, tencuieli in-

terioare, glet de var. Aplicăm îm
preună cu brigada tovarășului 
Nagy Dezideriu, metoda de lucru 
a brigăzilor suprapuse, adică not 
executăm parterul, ei în urma noas
tră etajul I și așa mai departe. 
Metoda aceasta ne ajută să reali
zăm indicii pe care îi cunoașteți. 
Restul, vedeți bine. Blocul acesta 
face parte din apartamentele ce 
vor trebui predate in cursul aces
tui an. Din punctul nostru de ve
dere am creat toate premisele pen
tru ca blocul să fie predat.

Intr-adevăr, brigada e o familie 
strins unită, cu un scop comun: 
realizarea in timp a obiectivului 
propus. Ai lui Both Ștefan sînt 
toți băieți tineri, originari din 
două comune ale raionului Huedin. 
In Valea Jiului lucrează numai 
din luna august, dar s-au făcut 
cunoscuți in scurt timp. Sau mai 
bine zis i-au făcut cunoscuți fap
tele tor, pentru că sînt din fire oa
meni modești și scumpi la vorbă, 
pe care ii determini foarte greu 
să vorbească despre ei.

Mulți dintre ei au pătruns în
tainele meseriei de cină lucrează i

I
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(Continuare in pag. 3-a)
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steagul R©șe

Puterea de atracție 
a unor programe variate
La Aninoasa. joile de tineret sîtit 

așteptate cu un tot mai mare inte
res de eătre utemiștii de la mină 
și din întreaga comună. Acest inte
res își are izvorul în preocuparea co
mitetului U.T.M. de la mină de a a- 
slgura, împreună cu conducerea clu
bului din localitate, un program bo
gat și variat fiecărei joi de tine
ret. Concursurile „Cine știe ciștlgă" 
<— pe cele mai diverse teme, dansu
rile cu temă, programele brigăzilor 
de agitație inspirate chiar din viața 
șl munca tinerilor din localitate, ac
țiunile cu cartea etc. dau tinerilor 
satisfacția de a-și petrece timpul li
ber în mod plăcut, de a dobîndi noi 
cunoștințe care le lărgesc orizontul 
cultural.

In străduința de a asigura aces
tor manifestări nu numai un caracter 
distractiv, ci și un puternic caracter 
educativ, comitetul U.T.M. al minei 
Aninoasa, împreună cu comitetul 
U.T.M. comunal, cu conducerea clu
bului, pregătește din timp șl eu gri
ji fiecare jole de tineret.

De pe acum a fost stabilit progra
mul, joilor de tineret ce vor avea loc 

rea asupra atitudinilor reflectate de 
scenetele care vor continua să fie 
interpretate In fața lor. Programul 
aeeatei joi st va încheia cu un pro
gram de recitări, cu dans.

Programul joii de tineret din 12 
noiembrie va cuprinde manifestări în
chinate Zilei Internaționale a Tinere
tului a cărei sărbătoare va avea loc 
eu două zile înainte, la 10 noiem
brie. ІП fața asistetiței va fi expusă 
o conferință despre lupta tineretului 
din întreaga lume pentru înfăptuirea 
năzuințelor lor, pentru libertate, pace 
și progres social. In continuare, un 
concurs eu premij care se va desfă
șura îri felul următor : se vor citi, 
din literatura clasică și contemporană, 
pasaje în care se vorbește despre 
eroi, iar eoncurenții vor fi invitați 
să arate eroul despre care e vorba, 
romanul, scriitorul, cînd s-a petrecut 
acțiunea.

In felul acesta au fost prevăzute, 
pentru programul fiecărei joi de tine
ret acțiuni care se vor bucura de 
o primire călduroasă din partea ti
nerilor. Reține îndeosebi atenția un 
punct din programul joii de tineret

Să înveți să cînți Ia un instrument muzical bucuria tinereții, a vieții fericite pe care o trăiești - această 
dorință i-a îndemnat pe Voiculescu Oheorghe, Demeter Matilda și Ferenczi Martin, din clișeu, să urmeze cursu
rile școlii populare de artă din Petroșani.

în lunile noiembrie și decembrie. 
Programul fiecăreia dintre ele cu
prinde puncte de atracție care dove
desc spiritul de inițiativă, preocupa
rea și interesul organizatorilor aces
tor joi pentru organizarea timpului 
liber al tinerilor în mod educativ, In
structiv și plăcut

Cîteva exemple:
Joia de tineret dfn 8 noiembrie va • 

prilejui pentru tineri momente în 
Care să reflecte asupra comportării 
pe stradă, la spectacole, în relațiile 
cu vîrstnicii, cu toți cei din jur. Tema 
e, bineînțeles, interesantă, dur meri
toriu este faptul că a fost găsită 
și pentru prezentare o formă intere
santă. In timp ce un crainic va vor
bi despre felul cum se comportă ti
ni I tineri in diferite împrejurări, mai 
multe perechi de' tineri vor mima 
scenele despre care este vorba. Ini
țiatorii nu s-au oprit însă aici. La 
un moment dat, crainicul își va în
trerupe comentariile, iar tinerii din 
■elfi vor fi invitați să-și spună pire-

Dacă răsfoiești registrul de evi
dență al personalului sectorului I 
al minei Lonea vel constata că 70 
la sută sînt tineri. Acești tineri en
tuziaști, stăpîni ai adîncurilor con
stituie mîndria nu numai a sectoru
lui ci și a întregului colectiv al ex
ploatării. Sectorul I al minei Lonea 
este cunoscut în toată Valea Jiului 
ca unul dintre sectoarele fruntașe în 
lupta pentru mai mult cărbune. In 
perioada trecută din anul acesta 
colectivul sectorului a extras din 
străfundurile subpămîntene circa 
0000 tone cărbune peste plan, cu 
3000 tone mai mult față de angaja
mentul luat pe anul 1964. In aceeași 
perioadă, productivitatea muncii a 
crescut cu 23 ia sută, iar prețul de 
Cost a fost redus cu 5,21 lei pe tona 
dă cărbune extrasă.

Succesele obținute de colectivul 
Sectorului sini rodul muncii politice 
desfășurate de organizația de partid 
Căra a îndrumat tineretul să lucre
ze din ce în ce mai bine, mal orga
nizat, să se ajute reciproc in muncă 
în scopul îndeplinirii sarcinilor de 
pi fin și a angajamentelor de între- 
cere. Incepînd de la secretar și pînă 
la cel mai tînăr membru de partid, 
fiecare din ei se preocupă de edu
carea comunistă a tinerilor. Nu e- 
Xisiă adunare generală U.T.M. unde 
să nu fie prezent cîte un membru 
din biroul organizației de partid. Ih 
adunările tinerilor, membrii din bi
rou, și îndeosebi tov. Tănase Emil, 

din 19 noiembrie, în cadrul căreia, 
prin scenete, vor fi satirizate atitu
dini înapoiate din comportarea unor 
tineri, dar de data aceasta interpre- 
ții Vor ieși din anonimat și vor pur
ta numele acelor tineri Oblșnulți să 
umble cam mult și des la pahar, să 
se sustragă de la acțiunile la care sînt 
chemați pe linte de organizație sau 
să se abată de la disciplina muncii. 
Intîlniri cil mineri fruntași, invitați 
să vorbească despre munca șl me
todele tot. acțiuni interesante cu co
respondenți voluntari de prerii. pre
zentări de compozitori și opere ale 
lor ele. îmbogățesc programele joi
lor de tineret.

Cu asemenea programe, bineînțeles 
pregătite temeinic, aceste joi de tine
ret vor rămîne pentru multă vreme 
în amintirea tinerilor. Și ceea ce es
te foarte important, se impune ca 
această experiență să fie folosită din 
plin în îmbogățirea programelor ioi- 
lor de tineret din celelalte localități 
ale Văii Jiului.

secretarul organizației de bază, vor
besc despre necesitatea îndeplinirii 
ritmice a sarcinilor de plan, despre 
grija ce o poartă partidul și statul 
tineretului din țara noastră pentru 
a le făuri o viață fericită.

Numeroși comuniști din sector au 
reușit să se apropie de inima tine
rilor. Așa de exemplu, tovarășul 
Farkaș loan, unul dintre cri mai 
pricepuți mineri, și-a cîșfigat de 

Preocupare susținuta 
pentru creșterea și educarea tinerilor

multă vreme simpatia tinerilor din 
brigadă. El se preocupă cu răbdare 
de ridicarea calificării profesionale 
a tinerilor, de pregătirea lor pentru 
a deveni candidați de partid. Drept 
urmare a preocupării tov. Farkaș 
față de creșterea și educarea tineri
lor. această brigadă ocupă ih pre
zent un loc de frunte în întrecerea 
socialistă pe sector. In perioada ca
re a trecut din anul acesta brigada 
lui Farkaș, din care fac parte tine
rii Grădinari, Nicolae, Enucă Gheot- 
ghe, Ursache Vasile și alții și-s de
pășit în medie cu 28 la sută pro
ductivitatea planificată. Rod sl creș
terii productivității muncii sînt cele 
1 Э27 tone cărbune data peste plan, 
cu 537 tone mai mult decît angaja
mentul anual.

Ѳ activitate susținută in rîndu- 
rlle tinerilor desfășoară șl membrul

In orașul Lu peni

Angajamentul anual privind colectarea fierului vechi 
poate fi îndeplinit

Pentru anul 1964, organizațiile 
U.T.M. din orașul Lupeni și-au fixat 
drept principal obiectiv al acțiunilor 
de muncă patriotică să strings și să 
expedieze spre oțelarii cantitatea de 
1 100 tone de fier vechi.

Acum, la capătul а 10 luni trecu
te dih aeest an. comitetul orășenesc 
U.T.M. Lupeni se află In situația de 
a constata că nici jumătate din acest 
angajament nu a fost îndeplinit. In 
acesr interval de timp s-au colectat 
numai 500 tone de fier vechi.

Rămînerea în urmă a fost cauzată 
în primul rîhd de slaba preocupare 
a comitetului U.T.M. de la mina Lu
peni pentru organizarea acțiunilor de 
colectare a fierului vechi aflat in 
cantități destul de mari atît in sub
teran, cit și la suprafață. Din anga 
jamentul de 1 100 tone pe oraș, u- 
temiștilor de la mină le-a revenit sar
cina’de a colecta 600 tone fier vechi.

de partid Niculiță loan, care s-a o- 
cupat de pregătirea tinerilor Dever- 
dici Iosif și Cioară Nicolac pentru 
a deveni candidați de partid. Cu a- 
c.eeași însuflețire se preocupă de 
creșterea și educarea tinerilor și tov. 
Gheraee Mihai, locțiitor al secreta
rului organizației de bază U.T.M. 
din sector. El a recomandat tinăru- 
lui Marc Nicolae să studieze Statu
tul partidului, cărți de literatură, i-a 

propus să vizioneze filme educative. 
Ca șef de brigadă, tov. Gherase Mi- 
hai l-й Îndrumat pe tînărul Marc să 
se înscrie la școala de calificare. 
Asculftnd sfaturile brigadierului, el 
frecventează cu regularitate cursu
rile școlii de ajutori mineri, a de
venit un bun candidat de partid. Cu 
astfel de tineri harnici, brigada se 
mîndrește. Șl cum să nu te mîn- 
drești cînd fiecare tînăr pune suflet 
în tot ceea ce face, luptă cu însu
flețire pentru prestigiul brigăzii. Nu 
a trecut lună din acest an în dare 
brigada să nu fie evidențiată în în- 
trecere. Lticrînd la săparea șl beto- 
narea unei galerii direcționale de la 
orizontul 732, tinerii din brigadă 
își depășesc cu pînă la 10 la sută 
sarcinile de producție, iar calitatea 
lucrărilor se bucură de aprecierea 
colectivului. 

dar pînă acum ei au colectat numai 
100 tone.

Preocuparea eu totul insuficientă la 
mina Lupeni pentru colectarea, fieru
lui vechi se datorește, într-o oare
care măsură, lipsei de continuitate m 
organizarea acțiunilor patriotice, cau
zată de schimbările prea dese în 
activul comitetului U.T.M. de între
prindere, precum și faptului că și 
atunci cînd au fost organizate, re
zultatele acțiunilor de colectare a fie
rului vechi n-au fost trecute în mod 
corespunzător în contul organizației 
U.T.M.. ceea ce a demobilizat. Nu 
mai puțin adevărat este și faptul că 
îndeplinirea acestui obiectiv a fost 
slab controlată de către comitetul ■> 
rășenesc U.T.M.

De realizarea sarcinilor asumate de 
Utemiștii de la miha Lupeni privind 
cdlectarea Herulul vechi depinde îit- 
tr-o măsură hotăritnare îndeplinirea

Și comunistul Policiuc Dlonisie, 
depune o muncă intensă pentru ca 
tinerii din brigada sa să fie la înăl
țimea sarcinilor. Cu mai multe luni 
în urmă. tov. Policiuc împreună cu 
tinerii din brigadă a discutat despre 
importanța aplicării inițiativei „două 
cîmpuri pe schimb și aripă de aba
taj" în abatajele cameră. El a re
partizat sarcini concrete fiecărui tî
năr în această privință, a arătat că 
brigada are toate posibilitățile să 
extragă cîte două cîmpuri pe schimb 
și aripă. Munca educativă desfăști- 
rată zi de zi în brigadă n-a întîr- 
ziat să-și arate roadele. In frunte 
cu tinerii Duță Nicolae. Negru Sil
viu. Eîrjăveatiu Gheorghe. brigada 
extrage cu regularitate cîte două 
etmpuri pe schimb și aripă. In telul 
acesta ea realizează o productivita
te de pînă la 7 tone pe posi. De la 
începutul anului, acest vrednic eo- 
lectlv a extras 1 284 tone cărbune 
peste plan, cu B0 la sută mai muit 
decît angajamentul anual.

In toate abatajele minei tinerii 
simt o înaltă prețuire din partea 
comuniștilor. Acțiunile organizate de 
comuniști au făcut ca tot mai multi 
tineri din sector să ceară primirea 
lor în rînduriie candidaților și mem
brilor de partid. Numai tn acest an, 
23 de ufemiști printre care Lupa 
losif. Neacșu Gheorghe. Codrin Teo
dor. Rotam Ioan au fost primiți în 
rînduriie membrilor si candidaților 
de partid.

TRAIAN COSTEA 
secretarul comitetului de partid 

E. M. Lonea 

acestui obiectiv pe întregul oraș. Șl, 
cu toate că pînă la sfîrșitul acestui 
an au mai rămas două luni, la 
mina Lupeni exista totuși posibili
tăți de înfăptuire a obiectivului anual 
de, colectare a fierului vechi. In ora
șul Lupeni sînt organizații U.T.M. cu 
posibilități reduse, dar care au ob
ținut realizări de seamă în ce priveș
te coleclarea fierului vechi. Pe 1964. 
de exemplu, comitetul U.T.M. de la 
preparatia Lupeni și-a asumat sarci
na de a mobiliza utemiștii din uzi
nă la colectarea a 250 tone fier 
vechi. Datorită faptului că la prepa- 
rație comitetul U.T.M. (secretar tov. 
Mazăre Vasile) a imprimat acestei 
preocupări un caracter permanent, în 
perioada care a trecut pînă acum din 
acest an s-au colectat 300 tone fier 
vechi. Comitetul U.T.M. de Ia mină 
trebuie să urmeze exemplul organiza
țiilor U.T.M. fruntașe în acțiunea de 
colectare a fierului vechi.

Trebuie arătat, de asemenea, că 
în orașul Lupeni mai sînt și alte or
ganizații U.T.M. care au neglijat sar
cina de a mobiliza utemiștii la ac
țiuni patriotice de colectare a fieru
lui vechi. Astfel, deși s-au asumat 
angajamente în acest sens, organiza, 
țiilc U.T.M, de la cooperativa meș
teșugărească. uzina electrica, unita- 
tatea C.F.R., O.C.L.. nu au organi
zat pînă acum în acest an nici o 
acțiune de colectare a fierului vechi

iii cadrul unei discuții privind în
deplinirea obiectivelor muncii patrio

tice pe acest an. tovarășul Bârna 
Constantin, secretarul comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Lupeni. arăta că 
recuperarea rămînerii in urma la 
colectarea fierul uj vechi necesită o te
meinică organizare pentru antrenarea 
tuturor utemiștilor la această acțiu
ne. La mina Lupeni există 28 orga
nizații de bază U.T.M., și dacă fie
care va organiza acțiuni de colecta
re a fierului vechi, cu participarea 
majorității utemiștilor. în cele două 
luni care au mai rămas puia la 
sfîrșitul anului se poate colecta o 
importantă cantitate de fier vechi.

Paralel cu Intensificarea acțiunilor 
la mină, este necesar ca toate cele
lalte organizații U.T.M. din Lupeni, 
inclusiv cele care și-au realizat an
gajamentele asumate pe acest an, 
sâ-i mobilizeze pe toți utemiștii ia 
colectarea celor 1 100 tone de fier 
vechi, care să fie transformate - în 
oțel nou.



Alegeri ta organizațiile do partid
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In centrul atenției pregătirea 
viitoarelor cad e inginerești
Acum cîteva zile a avut loc adu

narea pentru darea de seamă și ale
geri a comuniștilor din cadrul fa
cultății de mine a I.M.P. Atât darea 
de seamă prezentată de tov. Teodo- 
țescu Constantini secretarul organi
zației, cît și discuțiile purtate au re
levat faptul că organizația de bază 
a pus în centrul preocupărilor sale 
Calitatea pregătirii profesionale 
atudenților.

Rezultatele muncii desfășurate 
comuniști, de cadrele didactice 
studenți s-au concretizat în aceea 
65 la sută dintre studenți și 72 
sută dintre membrii și candidați! 
partid au obținut medii de peste

Organizația de partid se mîndrește 
' cu membri de pattid ca Borh fuliu, 

Piniță Radu, Ekart loan, Ciocîrlie 
^Wtifll, Mînăstire Liviu, Dulf loan, 
loțovici Marin, Cotrău Aron, Pop 
Argir ș. a. care au obținut rezul
tate foarte bune în pregătirea pro
fesională.

In scopul ridicării calității învă- 
țămnitului cadrele institutului au a- 
cordat o atenție deosebită elaboră
rii programelor analitice, și comple
tării programelor de laborator.

In această direcție un merit deo
sebit revine și tovarășilor Masca 
Gheorghe, Lețu Nicolae, Covaci Ște
fan, Aron Popa, loniță Stelian, Hi- 
rian Cornel și altor cadre didactice.

Una din problemele care a stat 
în atenția organizației de partid, a 
fost acoperirea disciplinelor cu 
cursuri, manuale și îndreptare pen
tru lucrările de laborator, 
colaborare cu decanatul 
de mine, sub îndrumarea 
lui de partid, s-a elaborat
de editare a unor manuale și cursuri, 
o parte din ele fiind deja terminate, 
iar altele în curs de apariție.

Un sprijin eficient au acordat ca
drele didactice studenților prin con
sultații, care au fost programate 
încă de la începutul fiecărui semes 
tru. iar biroul organizației de bază, 
prin grupele de partid, a urmării 
modul cum sînt folosite aceste con
sultații de către studenți, în special 
de studenții anilor I și II.

Analizînd rezultatele obținute la 
învățătură se constată că în fțunte 
se află anul IV preparare unde toți 
studenții au promovat anul, urmea
ză anul IV și V mine. Cele 
be rezuifate la învățătură 
obținute de studenții anilor 
mine, III preparare, I și II
fie unde studenții au înregistrat un 
număr marș de note slabe. Aceste 
neajunsuri se datoresc faptului că o 
parte din studenți cum sînt de e- 
xemplu Angheluță Teodor. Bratu 
loan, Bledea Gheorghe, Șchioapa

Astfel în 
f acuității 
comitetu- 
un plan

mai sla- 
au fost 
I și III 
topogra-

Pentru asigurarea cu materiale a 
șantierului de construcții din Petro
șani, în urmă cp peste, 10 ani în sta
ția Livezeni a luat ființă 
de materiale aparținînd 
Deva. Acest depozit este 
gospodărit. Drumurile de 
el sînt desfundate, pline 
și noroi, iar de-a lungul celor două 
linii de descărcare, ca și în depozit 
materialele stau aruncate grămadă, 
unele peste altele. Găsești 
depozitul Livezeni. materiale 
luni de zile stau neridicate, 
de-a lungul liniilor. Printre 
ae numără 400 tone piatră 
eată ce așteaptă de peste 4 
să fie ridicată peste 300 tone 
cărămidă, placaj, fier-beton. țevi, 
turn și alte materiale aruncate 

De asemenea, 
multă

un depozit
T.R.C.H.- 
însă slab

acces spre 
de gropi

aici, în 
care de 
înșirate 
acestea 
conca-

Iuni ca 
de 
bi
la 

voia întfmplărîi. De asemenea, aici 
se găsește foarte multă cărămidă 
degradată din cauza manipulării in
corecte. Un alt lucru ce ar trebui 
să dea de gindlt conducerii depozi
tului, este depășirea aproape cu re
gularitate a timpului de descărcare. 
Or, acest lucru costă sume impor
tante care urcă prețul de cost al 
construcțiilor. Numai în luna sep
tembrie s-au plătit locații de peste 
100 000 lei. iar în luna aceasta su
ma datorată se ridică la peste 20 0v0 
lei

Din cauza unei slabe preocupări 
■ conducerii depozitului, lipsei de

Dinu Gheorghe, Gavănescu
Ungureanu Alexandru și

Dorin, 
Cornel, 
alții au avut o frecvență «labă la 
cursuri și seminarii. Alțl studenți 
printre care Benea Teodor, Fodor 
Alexandru, Papuc Nicolae, Cliița 
Gheorghe, au aVut numeroase .res
tanțe pentru sesiunea de toamna. 
De această stare de lucruri se fac 
vinovați și tov, Scroșan Gheorghe, 
Timu Mihai, Miciea Traian, organi
zatori ai grupelor de partid, care 
nu au controlat din timp felul în ca
re studenții se pregătesc pentru e- 
xamene, cum participă la cureuri, 
seminarii și lucrări de laborator, șl 
biroul organizației de bază care nu 
a analizat la timp această stare de 
lucruri.

Succese calitativ superioare au 
fost obținute și în activitatea de cer
cetare științifică. Temele luate în 
studiu de către studenți au rezolvat 
multe din problemele majore pe care 
le ridică procesul de producție. A 
crescut nivelul științific ăl lucrări
lor prezentate, iar desfășurarea se
siunii cercurilor științifice a fost ca
litativ superioară.

In peftoada scursă de la alegerile 
anterioare și pînă în prezent s-au 
obținut rezultate bune în creșterea 
numerică a organizației de partid, 
în munca de educare practică și ce
tățenească a membrilor și candida- 
ților de partid, cît și în munca de 
control și îndrumare a 
U.T.M. și a Consiliului 
cultate.

Mulți dintre tovarășii 
cuvîntul. printre care 
Gheorghe, conf. Pop 
Lețu Nicolae — decanul facultății 
— studenții Mînăstire Liviu, Schweig- 
hoffer Robert, Malea Constantin, To
ma Gheorghe și alții au reliefat ne
cesitatea unei mai bune coordonări 
a activității profesionale 
din partea grupelor de 
organizațiilor U.T.M. și 
(A. S.) spre folosirea

# mai judicios a timpului 
pentru studiul individual, orelor de 
consultații etc. .,

Adunarea generală a organizației 
de bază a subliniat pentru noul birdu 
sarcina de a lua măsuri pentru îm
bunătățirea frecvenței studenților la 
cursuri, pentru întărirea disciplinei 
universitare șl de organizație. Gru
pele de partid și biroul organizației 
de bază vor trebui să îndrume și să 
ajute mai eficient activitatea studeh- 
ților din anul î, în vederea pregăti
rii viitorilor ingineri de mîine la ni
velul actualelor cerințe.

comitetului
A. S. pe fa-

care au luat 
conf. Masca 
Aurel, conf.

în special 
partid și a 
de asociație 
în mod cft 
liber afectat

D. ALBESCU 
membru în comitetul de partid 

din I.M.P.

F A MILIE
(Urmare din pag l-a)

Vasile,brigadă: Mărginedmi
Bindea Ștefan,
Maier

în 
Lapușan Vasile, 
Ha.lm.agy Ștefan, 
și alții.

Trei băieți din brigada noas
tră — mai ține să ne lămurească 
șeful de brigadă — au terminat 
școala medie serată. Acum au pă
răsit brigada, dar nu ne pare rău. 
Au plecat pe căi bune. Le-au fost 
deschise porțile institutelor de tn- 
vățămint superior. Poate se vor

Dumitru

înapoia priritre noi In calitate de 
conducători. Asta e ceva obișnuit ' 
asidui. Am părăsii pe cei 18 zidari 
ai lui Both Ștefan cu sentimentul 
siguranței de a fi cunoscut intr-a
devăr un colectio unit, despre ca
re merită să vorbești.

In urma noastră, ca o dantură 
ce se calcified pe zi ce trece, se 
ridică zidurile etajului IV. Și Intre 
două cărămizi așezate una peste 
alta in zid, ortacii iui Both ne fac 
semne de bun rămas care parcă 
ar vrea să spună: „Mai veniți pe 
la noi Г

Ochiul ager al cunoscătorului M 
meserie observă orice mică schim
bare în parametrii agregatului. De 
data aceasta totul e în ordine, latfi-i 
în clișeu pe mecanicii principali Co
cota Gheorghe și Rădulescu Ștefan 
de la Termocentrala Paroșeni urmă
rind parametrii la tabloul de co
mandă.

cate 
buna

ob- 
de- 

și

Printre oficiile poștaie 
țin realizări de seamă in 
servire a populației se numără 
oficiul poștal Petroșani II (gară).

Activitatea acestui oficiu fiind le
gată mai mult de tranzitarea cores
pondenței și a coletelor, muncitorii de 
aici se preocupă intens de predarea 
acestora la timp la trenuri și res
pectiv, către celelalte oficii poștale. 
Primirea și predarea coletelor de la 
și la cele șase trenuri ce aduc și 
ridică poșta, trebuie să se facă într- 
un timp cît mai ■ scurt, ținînd cont 
de oprirea relativ mică a acestor 
trenuri în stația Petroșani. La sec
torul „tranzit", coletele sînt prelua
te și aranjate cu grijă și intr-un timp 
scurt de către muncitorii 
și Sfîrlogea Titus, iar 
zia primirii și predării 
se acordă o
nipulării coletelor pentru a se

înțîmpina deteriorarea acestora. Deși 
într-o singură zi șe manipulează în 
jurul a 1 000 colete poștale, a căror 
greutate depășește 10 000 kg ca și 
peste 300 saci cu presă în greutate 

, de 20 kg fiecare, manipularea aces
tora se face în cele mai optime con
diții. Același lucru se manifestă și 
ta secția „cartare" unde lucrează tov. 
Gabor Zenica și Căpățînă loan. Re
partizarea scrisorilor pe localități 
destinatare și a celor sosite cu tre
nurile pe oficiile poștale se face în- 
tr-un timp scurt, deși zilnic se ma
nipulează peste 8000 scrisori. Tot 
în cadrul oficiului poștal nr. 2 își 
desfășoară activitatea și un ghișet, 
special deschis pentru a satisface ce
rințele ' călătorilor în trecere prin

situație 
cere rezolvefâ

Ѳ 
care se

La punctul forestier Bilugu func
ționează de cîtva timp o unitate ali
mentară bine aprovizionată cu tot fe
lul de mărfuri necesare lucrătorilor 
din munți. Un lucru cît se poate de 
îmbucurător. Iată însă că într-ияа 
din zilele trecute, vinzătorul de aici 
(fiu se știe din a cui dispoziție) a înce
put să vîndă mărfuri numai muncito
rilor forestieri. Șoferii, muncitorii sil
vici. sondorii etc. nu mai au acces 
la această unitate alimentară n№ 
măcar pentru a cumpăra o conservă. 
Se spune că O.G.L.-U1 nu are nici 
un amestec în această practică de
oarece unitatea alimentară aparține 
I.F.-ului. Ea rîndut său acesta nu 
aduce decît... mărfuri pentru forestieri. 
Cum însă numărul cetățenilor care 
ar vrea să se aprovizioneze de la 
această unitate alimentară este mare, 
tie întrebăm: conducerile LF.-uhli și 
O.C.L. nu ar putea găsi împreună o 
soluție care să împace lucrurile, mai 
ales că asemenea neajunsuri se ma
nifestă și Ia alte sectoare forestiere ?

Velea Ioan 
cu oca

le trenuri
atenție deosebită

slab gospodărit
de muncă nu 

Astfel, dacă 
de ciment, 
an în urmă

control a conducerii grupului de șan
tiere Petroșani, forțele 
sînt judicios folosite.
construirea depozitului 
care a început cu un
s-ar fi terminat, cimentul ar fi adus 
în vagoane cisterne, descărcat au
tomat în silozuri, iar muncitorii ce 
sînt folosiți în prezent, la descărca
rea cimentului din vagoane și încăr
carea Iui în camioane puteau fi fo
losiți la alte lu
crări. La fel. in 
fiecare zi trenu
rile, partizile de 
manevră și loco
motivele stau în 
stația Livezeni ore 
întregi pentru ri
dicarea vagoane
lor goale și in
troducerea celor 
încărcate la des
cărcare din cauză 
că nisipul este ri
dicat aproape la 
înălțimea vagonu
lui, acesta curge 
între linii, ocu- 
pînd gabaritul de 
liberă trecere.

Prin rezolvarea 
acestor probleme

ma-
pre-

de către conducerea trustului regio
nal de construcții 
(iile și s-ar ușura 
lor. Deși cantitatea 
tru descărcare este 
aproape 1000 tone
exista mai multă preocupare s-ar pu
tea face față descărcărilor și trans
portului și cu oamenii existenti.

s-ar evita loea- 
munca oameni- 

de mărfuri pen- 
destul de mare, 
zilnic, dacă ar

Petroșani și a
populației ce lo-
cuiește în juru)
stației C.F.R.

Realizările eb-
ținute în deser-
virea oamenilor
muncii sînt ro-
dul unei munci
bine organizate.
Sarcinile de
plan (de la în-
ceputul anuluî
și pînă în pre-
zent) au foet
depășite •cu 3,3
la sută.

A. NIGULEȘeO

PROGRAM DE RADIO
30 octombrie

zică ușoară. PROGRAMUL 
II. 8,35 Muzică populară. 
10,60 Arii din opere inter
pretate de soprana Maria 
Voloșescu și basul Mircea 
Buciu, 10,45 Formații vo
cale
11,03 
mici, 
lare,

6. IONESCO 
corespondent

I. CR1ȘAN 
corespondent

PROGRAMUL I. 7,05 
Dansuri de estradă, 7,45 
Muzică ușoară, 8,00 Suma
rul presei, 8,06 Muzică co
rală de Constantin Baciu,
8.30 Coruri din opere, 9,00 
Melodii populare, 10,03 Mu
zică ușoară interpretată ia 
diferite instrumente, 11,03 
Fantezie din operetele iui 
Offenbach, 11,38 Cîntece și 
jocuri populare, 12,40 For
mații romîneștl de muzică 
ușoară, 13,00 Scene și an
sambluri vocale din opere, 
14,10 Muzică ușoară inter
pretată de Ilinca Cerbacev 
șl Luigi [onescu, 14,30 E- 
misitrne de basme, 15,00 
Din muzica popoarelor,
15.30 Cu microfonul prin 
regiunea Oltenia. 17,00 Din 
folclorul muzical al regiu
nilor patriei - melodii din 
Transilvania. 17,30 In sluj
ba patriei. 18,15 Universi
tatea tehnică radio, 18,30 
Soliști de muzică ușoară, 
20,40 Lecția de iimba en
gleză. Ciclul II. 21,15 Mo
mente din istoria literaturii 
romîne (XLI) Liviu Rebrea- 
nu. Prezentare de conf. 
univ. Al. Piru, 21,45 Mu-

de muzică ușoară, 
Cîntece pentru cei 
12,60 Melodii pOpu- 

12,30 Lecția de limba 
franceză. Ciclul I (relua
rea emisiunii din 29 octom
brie), 12,45 Selecțiuni din 
opereta „Casa cu trei fete" 
de Schubert-Berthe, 13,08 
„Pe ogoarele înfrățite" — 
program de cîntece și jocuri,
13.30 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur: 
Eîpresii (reluare), 14,30 
Pagini din muzica de ope
ră, 15,65 Muzică ușoară,
15.30 Actualitatea în țările 
socialiste, 15,00 Muzică 
populară, 17,15 Sport, 18,00 
Fragmente din opera 
adna la
Strauss, 
citoare. 
Dacian 
din operete), 22,00 Melodii 
populare. 21,15 Muzică de 
daris.

„Ari-
Naxos" de Richard
18,40 Lectură ghi-

19,30 Recital Ion
(în program arii

Cinematografe
30 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: Dragoste la zero 
grade; REPUBLICA : Rebelii! magnific; PETRILA: 
Electra; ISCRONI: A dispărut o navă; AN1NOASA: 
Ucigașul și fata; VULCAN : Vichittgii; LUPENI — MUN
CITORESC : Nu se poate fără dragoste; CULTURAL; 
Lumea comică a Iul Harold Lloyd; BARBATEN1: Ge
neralul.



*>•Acțiuni în apărarea 
păcii

OTTAWA 28 (Agerpres).
Ministru] de externe al Canadei, 

Paul Martin, a anunțat că 18 țări 
vor participa la o conferință care 
urmează să aibă loc săptămîna vi
itoare în capitala Canadei „pentru 
a examina problemele practice și 
tehnice ale operațiunilor în scopul 
menținerii păcii". El a subliniat că 
această conferință va discuta numai 
aspectele „tehnice" ale problemei, 
întrucît aspectele politice sînt de re
sortul Consiliului de Securitate sau 
Adunării Generale a O.N.U.

Printre țările care vor participa 
la această conferință, programată 
pentru data de 2 noiembrie, se află 
Brazilia, Columbia, Danemarca, Fin
landa, India, Irlanda, Italia, Norve
gia, Suedia etc.

☆
SIDNEV 28 (Agerpres).
In capitala Australiei continuă de 

două zile lucrările Congresului aus
tralian pentru colaborare internațio
nală și dezarmare. Presa australiană 
atrage atenția asupra întăririi miș
cării partizanilor păcii din Austra
lia. Se subliniază că acest congres 
a bătut recordul în ce privește parti
ciparea și interesul pe care l-a stîr- 
nit în țară.

PEKIN

PEKIN 28 (Agerpres).
La 27 octombrie s-a încheiat la 

Pekin Conferința adjuncților miniș
trilor poștelor și telecomunicațiilor 
din țările socialiste, membre ale Or 
ganizației de colaborare în domeniul 
poștelor și telecomunicațiilor. Confe
rința a discutat probleme legate de 
activitatea Organizației. Lucrările 
s-au desfășurat intr-o atmosferă de 
unitate și prietenie.

dia tarile mialiile
Ciu En-lai, premierul Consiliului 

de Stat al R. P. Chineze, a primit 
la 27 octombrie delegațiile țărilor 
participante ia conferință, printre ca
re și delegația R. P. Romîne, în 
frunte cu Grigore Marin, adjunct al 
ministrului transporturilor și teleco
municațiilor. Cu 
loc o convorbire

acest prilej a avut 
cordială.

Declarafiile făcute de noul ministru 
de externe britanic 

la încheierea vizitei în S. U. A.

PIN ȚĂRILE
Record cehoslovac 

la extraefia cărbunelui 
cu combina

PRAGA 28 <Agerpres).
O echipă de mineri cehoslovaci

: la mina „Zarubek" din bazinul 
carbonifer Ostrava-Karvina a sta
bilit un nou record cehoslovac la 
extracția cărbunelui cu combina. 
In decurs de 31 de zile lucrătoare, 
ei au extras în stratul inferior, cu 
o combină de producție cehoslova
că, 21 717 tone cărbune.

Noul record depășește cu 5 629 
tone vechiul1 record, stabilit în lu
na aprilie a. c.
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WASHINGTON 28 (Agerpres).
Marți a luat sfîrșit vizita oficială 

de două zile întreprinsă de noul mi
nistru de externe britanic, Patrick 
Gordon Walker, in S.U.A. In ultima 
zi a vizitei, el a avut o 'întrevedere 
cu președintele Lyndon Johnson, cu 
care a discutat, printre altele, posi
bilitatea unei întîlniri viitoare la 
Washington între premierul britanic, 
Harold Wilson, și președintele S.U.A. 
In aceeași zi, Walker l-a întîlnit din 
nou pe secretarul kde stat, Dean Rusk,

in 
a- 
va 
și

І
I

Problema Rhodesiei de sud 
în discuția grupului 

țărilor africane la O. N. U.
NEW YORK 28 (Agerpres).
Grupul țărilor africane la O.N.U. 

e-a întrunit la 27 octombrie într-o 
ședință extraordinară pentru a dis
cuta problema Rhodesiei de sud. In
tr-o declarație . dată publicității, re
prezentanții țărilor africane la O.N.U. 
subliniază că actualul regim din Rho
desia de sud, care reprezintă pe cei 
225 000 de coloniști europeni, inten
ționează să proclame în mod unila
teral independența pe baza 
constituții respinsă de: cei 
4 milioane de africani din 
țară.

Grupul african la O.N.U. 
primat convingerea că proclamarea 
unilaterală a independenței ar inten
sifica încordarea din. Rhodesia de 
snd, constituind un pericol serios 
pentru pace și securitate. Reprezen
tanții africani au cerut guvernului 
laburist englez să adopte neîntîrziat 
măsurile necesare pentru a împiedi
ca realizarea planului primului mi
nistru, Ian Smith, și pentru a asi
gura traducerea în viață a hotărî- 
rilor O.N.U. Totodată, ei au atras 
atenția tuturor guvernelor africane 
asupra situației din Rhodesia de 
sud, cerîndu-le să intervină pe lîn- 
gă guvernul englez pentru a împie
dica actul arbitrar al guvernului 
Smith. Ei au cerut Comitetului 
O.N.U. pentru aplicarea Declarației 
cu privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor coloniale să 
intervină pe lîngă guvernul britanic 
pentru a asigura o asemenea soluție 
a problemei sud-rhodesiene, care să 
corespundă rezoluției O.N.U. cu pri
vire la acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale. Textul 
declarației adoptate de grupul țări
lor africane la O.N.U. a fost înmînat 
ministrului afacerilor externe al Ma

actualei 
aproape 
această

și-a ex-

pri

și a avut o întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
cursul căreia l-a încredințat pe 
cesta că noul guvern britanic 
continua să sprijine O.N.U. ea 
guvernul precedent.

După întrevederea cu președintele 
Johnson, ministrul britanic a decla
rat într-o conferință de presă că 
„schimbările politice din Anglia, ea 
urmare a victoriei în alegeri a labu
riștilor. nu vor antrena nici o înrăti 
tățire a relațiilor anglo-americane".

In legătură cu proiectul american 
de creare a forțelor nucleare multi 
laterale în cadrul N.A.T.O., ministrul 
britanic а preconizat că „guvernul 
laburist
supra acestui proiect". El a adău
gat că „asupra acestei probleme, 
precum și asupra reorganizării 
N.A.T.O., cît și în ce privește o e- 
ventuală renegociere a acordurilor 
de la Nassau, guvernul britanic are 
nevoie de timp de gîndire". In a- 
celași timp. Walker și-a exprimat 
părerea că „între -S.U.A. și Anglia 
s-a stabilit 
ierese".

întrebat 
burist va
supra exporturilor 
me în R.S.A., el 
răspuns exact la 
îl va putea da în zilele următoare. 
Ca și sub guvernul conservator, a 
adăugat el. Marea Britanie va con
tinua exporturile sale spre Cuba

n-a luat încă o hotărîre a-

popoarelor

rii Britanii, Gordon Walker, cu 
lejul vizitei sale în S.U.A.

Situația îngrijorătoare din Rhode
sia de sud a determinat Comitetul 
special al O.N.U. pentru acordarea 
independenței țărilor și
coloniale să-și întrerupă dezbaterile 
jonsacrate altor probleme. Reprezen
tantul Angliei a dat citire în ședința 
de miercuri declarației guvernului 
englez adresată la 25 octombrie gu
vernului sud-rhodesian. Delegații E- 
tiopiei. Indiei, Coastei de Fildeș și 
Irakului au cerut guvernului englez 
să adopte la timp măsurile preconi
zate împotriva guvernanților de la 
Salisbury pentru a-i împiedica să-și 
pună în aplicare planurile separa- 
tioniste. O serie de reprezentanți în 
Comitetul celor 24 au emis părerea 
că situația din Rhodesia de sud tre
buie să fie discutată de Consiliul 
Securitate.

Președintele Comitetului celor 
Sori Culibalv (Mali), a declarat
Comitetul celor 24 a luat cunoștin
ță de declarația guvernului britanic 
în problema Rhodesiei de sud. Co
mitetul, a spus el, reconfirmă rezo
luțiile adoptate anterior de O.N.U. 
în problema Rhodesiei de sud
consideră că orice hotărîre care ar 
putea fi luată de guvernul Smith în 
legătură cu proclamarea independen
tei pe baza actualei constituții, res
pinsă de populația băștinașă, ya fi 
considerată ca ilegală. El a atras 
încă o data atenția Consiliului de 
Securitate asupra situației pericu
loase din Rhodesia de sud. A fost 
înființat un subcomitet special că
ruia i s-a încredințat sarcina de a 
stabili legătura cu guvernul laburist 
britanic în problema Rhodesiei de 
sud.

identitate de in

de

24,
că
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S.U.A. au lansat un „planor cosmic"
NEW YORK 28 (Agerpres).
Forțele militare aeriene ale S.U.A. 

au lansat marți, de la ..Cape Ken
nedy", în mod experimental, un „pla
nor cosmic", la o înălțime de 50 km. 
Planorul a fost lansat cu ajutorul 
unei rachete de tipul „Thor", eu o 
singură treaptă. Datele obținute în 
urma acestei experiențe vor fi folo
site la construcția unei nave care să

asigure securitatea întoarcerii cos- 
monauților pe Pămînt, folosind prin
cipiul planorismului, a 
rectorul acestui proiect, 
vili. După 25 de minute 
re „planorul cosmic" a
ceanul Atlantic la o depărtare de 
1 400 km la sud-est de „Cape Ken
nedy". Nu au fost prevăzute măsuri 
de recuperare a planorului.

declarat di- 
Curtis Sko- 
de la lansa- 
căzut în Ѳ-

dacă 
stabili

guvernul la- 
un embargo a- 
britanice de ar- 

a precizat că un 
această întrebare

Creșterea producției 
industriale a Iugoslaviei

BELGRAD 28 (Agerpres).
Institutul federal pentru statis

tică anunță că producția indus
trială a Iugoslaviei a înregistrat 
în primele 9 luni ale acestui an 
o creștere de 16 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut. 
Cea mai mare creștere a fost ob
ținută în industria prelucrării tu-

*

t

!

•k
■f tunului (38 la sută) și în industria 
J electrotehnică (36 Ia sută). Pro- 
J ducția de energie electrică a cres- 
| cui cu 4 la sută.

Producția de utilaj 
petrolier 

în R. P. Chineză
PEKIN 28 (Agerpres).
In prima jumătate a acestui 

producția de utilaj petrolier 
R. P. Chineză a egalat 
producția pe întregul an 
fost construite utilaje 
pentru produse petroliere
vorba de o nouă cameră de cra
care termică a rezidurilor ] 
producerea uleiurilor ușoare ș. - ■ 
cocsului petrolier, precum și tur- £ 
nuri de vid ale căror diametre ar ț 
permite trecerea unei 
Instalații noi au fost 
năriilor din Șanhai și

locomotive. 
livrate rafî-
Fușun.

t

Cargoul polonez I 
„К. I. Galinslci" I 

VARȘOVIA 28 (Agerpres). | 
La șantierele navale din Gdynia 1 
fost construit un nou cargou І 

„К. I. Galinski" cu un deplasa- j 
ment de 8 600 tone. El are lungi- J 
mea de 146 metri, lățimea de 18,5* 
metri și un pescaj de 7,6 metri. î 
Noul cargou este înzestrat cu un J 
motor de 7 800 С. P. și dezvoltă 4 
o viteză de 17,5 noduri. î

t

a

In Bolivia încordarea 
se intensifică

si
continuă în timp 
ale țării s-au

studenți 
locaiita- 
ce și în 
semnalat

France Presse semnalează

LA PAZ 28 (Agerpres). 
Incidentele grave dintre 
autoritățile boliviene din 

tea Oruro
alte orașe 
ciocniri.

Agenția
că. în urma incidentelor survenite în
Oruro au fost omorîți patru studenți 
și alți 15 au fost răniți. Solidarizîn- 
du-se cu studenții, conducerea sindi
catelor centrului minier al regiunii, 
а luat măsuri pentru a mobiliza 
populația împotriva guvernului Es- 
tensoro.

In orașul Sucre la circa 600 kilo- 
. metri la sud-est de capitala bolivia

na. au avut loc alte incidente. Stu
denții au atacat clădirile publice, pri
măria și au fost distruse instalațiile

postului „Radio libertad". După ma
nifestații. ■ prefectul departamentului 
Sucre a fost nevoit să demisioneze.

Studenții au prezentat marți pre
ședintelui Paz Estensoro un memo
riu în care sînt enumerate revendi- 
cările lor, printre care, cele princi
pale se referă la ridicarea stării de 
asediu și restabilirea libertăților șl 
garanțiilor constituționale.

Un număr de stații de radio ocu
pate de către muncitori i-au chemat 
pe mineri să se înarmeze, în vede
rea organizării unui marș către Pa
latul prezidențial, relatează agenția 
U.P.I.

Președintele Boliviei a ordonat ca 
miliția din „Mișcarea .revoluționară 
națională" să ia măsuri urgente 
pentru a face față unor noi atacuri 
ale demonstranților.

€e se întâmpla In Sudan ?ii

Tulburările care 
acestea în Sudan 
în mod deosebit 
lor. Dacă la începutul acestui an a- 
gențiile de presă relatau despre in
cidente în regiunile de sud, care au 
fost rezolvate relativ ușor, de data 
aceasta evenimentele au pus la grea 
încercare conducerea țării.

Filmul celor petrecute e relativ 
simplu : lunea trecută, guvernul a 
supus unei dezbateri publice măsu
rile pentru rezolvarea situației grele 
din regiunile de sud. A urmat o ma
nifestație studențeasca, reprimată 
joia trecută de armată. . Uciderea 
unui student a provocat mînia ge
nerală. Pe străzile orașului Khartoum 
au apărut tancurile și carele de lup
tă. S-au înregistrat zeci de morți. 
sute de răniți. Ca răspuns a fost 
declarată o grevă generală. Preșe
dintele Abboud a declarat starea de 
asediu, a dizolvat guvernul și Con
siliul Suprem al forțelor armate, a- 
sumîndu-și toate puterile.

Ca punte de legătură între lumea 
arabă și restul țărilor africane, Su
danul are o populație alcătuită atît 
din arabi, cît și din negri de ori
gine sudaneză. Dominația colonială 
îndelungată a lăsat urme adinei atît 
în structura economică, cît și în via
ța culturală a acestei țări. Bogățiile

au 
au 

prin

avut Ioc zilele 
atras atenția 

intensitatea

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii or. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

1956. Numeroase acte de sabotaj, 
îndemnuri la nesupunere față de gu
vern, au dus la o opoziție la înce
put ascunsă, apoi tot mai fățișă a 
populației negre din aceste regiuni 
față de guvern. La începutul acestui 
an, guvernul a ordonat expulzarea 
cîtorva sute de misionari. Dar izvo
rul nemulțumirilor populației, (nive- 

pentru mîna de lucru adusă din alte , Iul de trai mult mai scăzut decît cel 
părți. Prelucrarea inițială a materi-

ale 
fier,

regiunilor sudice (mine- 
de uraniu, bogate plan

au a-

imense 
reu de 
tații de cafea, bumbac etc.) 
demenit întotdeauna pe colonialiști.
Mîna de lucru ieftină a sudului a 
constituit un mare avantaj pentru 
exploatarea acestor bogății, cu atît 
mai mult cu cît căldura toridă de 
aici creează condiții insuportabile

Comentariul zilei

dezvoltare 
muncitori- 
mai mici 
Iar în ее 
este sufi-

ilor prime, în nordul țării, a creat 
condiții mai favorabile de 
a acestei părți. Salariile 
lor din sud sînt și astăzi 
decît ale celor din nord.
privește nivelul cultural,
eient să arătăm că în timpul domi
nației coloniale în aceste regiuni nu 
exista nici măcar o școală elemen
tară, în schimb se aflau o puzderie 
de centre religioase, slujite de nu
meroși misionari străini. „Misiunea 
civilizatoare" a misionarilor a căpă
tat un alt aspect o dată cu obține
rea independenței Sudanului, în

dreptu-
Cînd 

publice 
acest

din regiunile de nord, lipsa 
rilor democratice), a rămas, 
guvernul a supus discuției 
măsurile ce trebuie luate în
sens, lucrurile ^ajunseseră prea de
parte. Elementele ostile politicii gu
vernului izbutiseră deja să foloseas
că starea de lucruri creată pentru a 
cere scindarea țării. Armata a in
tervenit Dar aceasta nu a făcut 
decît să agraveze situația. Marți sea
ra greva generală nu încetase. La 
intersecțiile orașului 
curile se află încă în 
Președintele Ibrahim 
ceput iratative cu
pentru a forma un nou guvern. El a 
promis, de asemenea, că se va preo
cupa de elaborarea unui proiect de 
constituție 
țele

Khartoum tan- 
stare de luptă. 
Abboud, a în- 
liderii politici

care să satisfacă cerin- 
poporului.

LAURENȚIU DUȚA 
redactor la Agerpres
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