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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Randamente sporite 
în abataje

Minerii de la Uricani au devenit 
cunoscuți în întreaga Vale a Jiului 
pențru randamentele mari ce le ob
țin în abataje. Măsurile tehnico-orga- 
nizatorice aplicate precum și folosi
rea inițiativei valoroase de muncă au 
permis minerilor uricăneni să reali
zeze în luna trecută randamente me
dii în abataje de 7—8 tone cărbune 
pe post. Pe această bază ei au reu- 

- șit să extragă peste planul lunii oc
tombrie mai mult de 2 500 tone de 
cărbune cocsificabil. Aproape jumă- 
tabt^in această cantitate de cărbune 
a fost extrasă din abatajele secto
rului 1. Colectivul acestui sector a 
extras și în prima decadă a lunii 
noiembrie aproape 600 tone de 
bune peste prevederile planului.

Brigăzile care au realizat cele 
mari randamente și prin aceasta 
mai mari depășiri de plan sînt 
conduse de Sorescu Constantin, 
zaru Alexandru, Maftei Stan, Gîrciu- 
maru Victor, Bora Grigore, Manola- 
che Vasile și
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Mina Lupeni. In fața graficului de întrecere, ortaci ai brigadierului 
Jurj Gheorghe discută despre rezultatele obținute și sarcinile de viitor ale 
brigăzii)

O formă interesantă de pregătire profesională

Lectoratul tehnic 
al inginerilor minieri

Tematica lectoratului a? fost ■stabi
lită cu foarte multă grijă în urma 
consultării unui mare număr ■ de in
gineri din producție, cadre didactice 
de specialitate din învățămîntul su
perior și alți oameni- de știință; avîn- 
du-se în vedere nevoile imediate ale 
producției precum și sarcinile de 
viitor ale C.C.V.J. In mare, temati
ca lectoratului tehnic se împarte în 
trei capitole: a) tehnica modernă; 
b) protecția muncii și c) probleme 
economice, lată doar cîteva din ti
tlurile referatelor care- vor fi susți
nute în fața celor 140 -de cursanți 
(ingineri de la toate exploatările mi
niere din Valea Jiului) înscriși la lec
torat : Instalațiile moderne de extrac
ție a cărbunelui utilizate în diverse 
țări; Tendințe noi în prepararea căr
bunelui : Metode noi de prevenire și 
combatere a exploziilor de gaze na
turale și praf de cărbune ; Automati
zarea în industria minieră ;. Căile 
reducere, a prețului de cost în 
dustria carboniferă.

Dar cine va pregăti și 
ceste referate tehnice ?

Conducerea C.C.V.J. a 
acestei laturi o atenție 
Astfel,
lui a fost constituit din cele mai 
competente cadre de specialiști din 
industria minieră, profesori și confe
rențiari universitari, oameni de știin
ță de specialitate minieră și ; econo
miști de la diferite institute și insti
tuții din țară.

Primele ședințe ale lectoratului teh
nic’ al inginerilor minieri din Valea 
Jiului au fost foarte interesante. Pe 
marginea expunerilor, inginerii 
cursanți au purtat discuții fructuoa
se de natură să aprofundeze tema 
dezbătută, venind cu exemple concre
te de Ia exploatările la care lucrea
ză.

Pentru ca aceste discuții să fie în
să și mai eficiente, este de datoria 

, conducerii tehnice a C-C^V.J- —. jcare se ocupă de buna funcții are 
a acestui lectorat — să facă din 
timp cunoscut cursanților tema viitoa
relor expuneri (care se țin de două 
orî pe tonă) precum și bibliografia 
respectivă. In felul acesta inginerii- 
cursanți se 
temeinic în 
telor.

In complexul măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice întreprinse în 
carbonifer al Văii Jiului în 
pregătirii condițiilor optime pentru 
sporirea continuă a producției 
bune, calificarea, specializarea și per
fecționarea cunoștințelor tehnico-profe- 
sionale ale cadrelor de mineri, teh
nicieni și ingineri ocupă un loc im
portant.

Dacă insă pentru mineri, electro- 
lăcătuși, maiștri și tehnicieni au 
existat și pînă acum diferite forme 
de învățămînt profesional (cursuri, 
cicluri de conferințe, 
tehnice pe diferite teme 
cadrele inginerești n-au 
zate activități similare, 
permanent. Pregătirea 
continuă, informarea 
descoperiri ale științei și tehnicii în 
industria mineritului, cercetarea celei 
mai proaspete literaturi tehnice de 
specialitate, erau lăsate la latitudinea 
personală a fiecărui inginer în par
te, ceea ce a produs o serie de ne
ajunsuri.

La indicația Comitetului ‘orășenesc 
Petroșani al P.M.R., conducerea Com
binatului carbonifer Valea Jiului și 
Consiliul local al sindicatelor au ini
țiat o interesantă formă de pregătire 
a inginerilor. Este vorba despre lec
toratul tehnic al inginerilor care și-a 
început recent activitatea în orașul 
Petroșani. Despre scopul organizării 
acestui lectorat ne-a relatat 
șui Popescu Ioan, inginer 
C.C.V.J.

— Cu fiecare an, sarcinile 
rilor din industria minieră sporesc, 
devin mai complexe. In exploatările 
noastre miniere sînt introduse uti
laje și mașini moderne, de mare ran
dament, apar metode superioare de 
muncă, proces care se înfăptuiește 
sub directa îndrumare a inginerilor. 
Pregătirea profesională continuă a 
muncitorilor și tehnicienilor, în mîi- 
nile cărora cade desfășurarea directă 
a întregului proces tehnologic,, cons
tituie, de asemenea, o îndatorire a 
cadrelor inginerești. Pe de altă parte 
ele trebuie să țină în permanență 
pasul eu ultimele descoperiri ale 
științei și tehnicii, să le adapteze la 
specificul industriei noastre miniere 
în plină dezvoltare. Așadar, necesi
tatea unui lectorat cu o largă tema
tică de specializare era cît se poate 
de evidentă.
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La cariera 
din Banița se desfășoară o 
susținută pentru a 
lor din Hunedoara, 
cantități sporite de 
litate superioară.

Organizînd munca pe 
complexe și aplicînd o plasare judi
cioasă a găurilor pentru pușcarea 
frontului de lucru, muncitorii carie
rei de calcar 
productivitatea 
aproape 3 la 
planificată.

Pe această bază, ei au livrat fur- 
naliștilor în acest an mai bine de 
2 600 tone de calcar metalurgic pes
te sarcina de plan la zi.

Cele mai mari cantități de calcar 
au fost livrate de brigăzile conduse 
de Vladislav Miron și Gheletîuc A- 
lexandru, care se situează în fruntea 
întrecerii socialiste pe exploatare.

din Banița au sporit 
muncii în acest 
sută față de sarcina

Se extinde podirea cu plase metalice
La exploatarea minieră Lupeni s-a experimentat o nouă 

metodă de podite în abataje. Metoda constă în aplicarea 
unei plase din sîrmă de oțel pe vatra abatajului. După ex
ploatarea fișiei respective, plasa metalică devine tavanul 
abatajului cînd se atacă fișia următoare. Prin această me
todă se exclude complet 
rea abatajului
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departe, în inima 
Străjuită de o parte 
de știrici de granit 
păci uriași, șoseaua 
nic străbătută de
camioane și remorci care trans
portă lemnul din parchetele fo
restiere aparțlnînd sectorului 
l. F. Cîmpu lui Neag in garc 
Lupeni. De 
aici, lemnul ia 
drumul fabrici
lor prelucrătoare
coboară în adîncuri pentru и 
susține apăsarea rocilor sub
terane sau poposește în casele 
oamenilor pentru 
dura.

Dar puțini se 
te, că în mobila
care o au în case, că in căl
dura pe care o radiază so
bele, există o părticică și din 
munca șoferilor care transpor
ta lemnul, o părticică din căl
dura lor sufletească.

Despre acești oameni de In 
volan care, zi de zi, pe vreau 
bună sau rea, conduc cu pri
cepere mașinile pe drumui 
lung Lupeni—Cîmpu lui Neag 
Și de aici spre cele 7 exploa
tări, spre a coborî lemnul în 
gara de expediție Lupeni, voi. 
s -Ne cîteva rînduri. Ghid in 
ai castă direcție mi-a fost ti- 
hri‘-u șofer Mojoatcă Lasou pe

Ciclu 
de recenzii

Marți după-a- 
miază în cadrul 
emisiunii locale a 
stației de radiofi- 
care din Aninoa- 
sa, a fost pre
zentată recenzia 
cărții „Făgăduieli" 
de Lucia Deme
trius. Conducerea 
elubu-lui din loca
litate, a organi
zat un ciclu de 
recenzii pentru 
popularizarea căr
ților noi.

Seară dedicată 
tinerilor majori

La clubul din Uricani a avut loc 
recent o seară dedicată tinerilor 
care își vor sărbători în curînd 
majoratul. Cu acest prilej tov. 
Mogoș loan, președintele comite
tului executiv al sfatului popular 
din localitate, a vorbit despre drep
turile și îndatoririle cetățenilor 
patriei noastre. Tot cu acest pri
lej, tinerii au avut o întîlnire cu 
minerii fruntași în- întrecere Dră- 
ghici Aurel și Hrițcan Vasile. Cu 
Cei 45 de tineri uricăneni care își 
vor sărbători majoratul se orga
nizează și alte acțiuni cultural- 
educative în vederea acestui eveni
ment.

Pentru aprovizionarea populației
In vederea aprovizionării oamenilor muncii, pentru pe

rioada de iarnă, unitățile O.L.F. din Petroșani au primit 
recent însemnate cantități de legume și fructe.

Au fost puse in vînzare către populație 3500 tone car
tofi, precum și însemnate cantități de ceapă, varză, 
fructe, etc. In curînd in depozitele unităților O.L.F. din ‘ 

. Petroșani . vor mai sosi încă 1200 tone, de cartofi și zeci 
de tone de legume și fructe.

care l-am întîlnit lă 
unui „Steagul roșu" 
cînd pleca din Lupeni într-o 
nouă cursă spre punctul fores
tier Cîmpu Mielului. M-a in
vitat amabil în cabină. Am 
parcurs împreună drumul de la 
Lupeni la Cîmpu lui Neag. Am 
intrat așadar în vorbă cu unul 
dintre personajele despre care 
!mi propusesem să

colanul
tocmai

scriu. De

DD-ltUl-, fi?
ia fuiorul Mojoatcă 
multe lucruri interesante. Mi-a 
vorbit despre, meseria lor, a 
•șoferilor, despre frumusețea și 
răspunderea muncii pe care o 
prestează cei peste 60 de șo
feri de la I.M.T.F. Sebeș — 
oloana Lupeni,

In drum spre punctul final, 
tovarășul Moioatcă s-a abătui 
pe la garajul din marginea o- 
rasului Lupeni. Cu o ridicătu- 
ră de braț l-a salutat pe to
varășul Scarlat loan, șeful ga
rajului, care trebăluia pe lin
gă niște mașini. Acesta i-a 
răspuns, bucuros la salut. Las
ou și-a „adăpat caii" motoru
lui cu 
apoi... 
parte,
lometri, cîți sînt de 
la Cîmpu Mielului’,

am aflat

vreo 70 litri de -benzină 
i-a îndemnat, 
la drum. Cei

mai de- 
32 de ki- 
la Lupeni 

trebuiau

l t

vor putea pregăti mai 
vederea audierii refera-

ROMULUS LAL/

pentru' ca în- 
aștepte.
era incîntător. 
și-a pus am-

parcurși la timp 
cărcătorii să nu

Peisajul alpin
Toamna ruginie
prenta pe fiecare loc, pe fieca
re copac, pe fiecare frunză.

„Căii" motorului alergau 
galop pe șoseaua pietruită, 
timp, ce chipurile stîncilor 
ale copacilor se oglindeau 
apa limpede a Jiului.

în
în 
și 
in

rLmni forestie*
Am aflat de la tovarășii, 

Mojoatcă că este originar din 
comuna Cimpu lui Neag. Acolo 
s-a născut și a crescut. Și ' 
tot acolo a îndrăgit prima sa 
meserie — cea de funicularist 
în, care a lucrat mult timp. .1 
urmat mai apoi doi ani la 
școala de șoferi din Rîrnnicu 

. Vîlcea, iar de alți doi. ani tit
rează ca șofer pe un „Steagul 

roșu" în cadrul I.M.T.F. Sebeș 
— coloana Lupeni. Ii place 
meseria și muncește cu con
știinciozitate. De altfel titlul 
de evidențiat în întrecerea so
cialistă pe care-l deține lună 
de lună de la începutul aces
tui an, confirmă hărnicia si 
priceperea sa.

In drumul nostru am intil- 
nit alte autocamioane și re
morci ce icneau înfundat sub 
încărcătura grea a lemnului.

^letale vechi pentru ofelării
expediate prin I.C.M. Petroșani măi 
mult de 9 000 tone de fier vechi, 
fontă și metale neferoase.

Cele mai mari 
. au fost colectate 
la sectoarele de 
și Uricani, mina 
trala Paroșeni și

In localitățile din Valea Jiului se 
desfășoară intense . acțiuni pentru co
lectarea fierului vechi.

Mobilizați de organizațiile U.T.M. 
mii de tineri și-au adus contril 
la colectarea și expedierea 
vechi și a altor

Interlocutorul meu m-a infor
mat că mulți dintre șoferii ca
re fac ruta Lupeni—Cîmpu lui 
Neag, și de acolo mai departe 
spre exploatările forestiere, 
sînt băștinași, din Cîmpu lui 
N-eag, fapt ce le ușurează mun
ca. Intre ei se numără Buciu 
Matei, Barbu Victor, Veres 
Gligore, Dumitrescu Anton, 
toți evidențiați in întrecerea 

socialistă, toți 
șoferi pricepuți 
și destoinici.

Am aiuris pe neașteptate la 
Cimpu lui Neag. Am coborî! 
luîndu-mi rămas bun de la in
terlocutorul meu. M-am convins 
că munca, șoferilor de aici este 
intr-adevăr frumoasă. Ea cere 
insă multă pricepere, multă a- 
tenție, concentrare și in spe
rai mult calm. Activitatea lor 
ncepe cu primele raze ale soa
relui și sfîrșește seara, la lu
mina farurilor mașinilor. Iar 
oamenii de la volan, stăplni 
pe meserie, depun tot interesul 
pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor de serviciu, pentru 
ca lemnul să ajungă ta timp 
la cei ce-l așteaptă.

Așa sînt șoferii — oamenii 
de la volan care străbat zi de 
zi unul din principalele dru
muri forestiere din Valea Jiului.

D. GHEONEA

ibuția 
fierului 

metale oțelăriilor 
patriei.

In, acest an au
fost colectate

cantități de metale 
de către 
explorări Livezeni
Lupeni,

tinerii de

termocen-
Viscoza Lupeni.
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Dragoste pentru carte,
meseria aleasă

rînă la sfîrfitul 
anului

pen- 
dia-

care 
sea-

pentru
In sală se așternu liniștea- Un iînăr 

й statură nu prea înalță, domol la 
vwbă. se îndreptă cu pași rari spre 
masa din față, îmbrăcată în pînză 
roșie. După се-și aruncă privirea în 
sală, începu șă vorbească uterniștdor 
daapre importanța pe care o are m 
viața organizației U.T.M- pe clasă 
adunarea generală de dare de see 
ffîg pi alegeri.

Cînd tînărul Mazilu Dumitru înce
pu să citească darea de seamă a 
biroului organizației de bază asupra 
activității desfășurate de la ultimele 
«legări și pînă în prezent, ochii ce
lor 75 de utemiști din anul Ц erau 
ațintiți asupra luj, Mulțj dintre ei 
știau că o să-și audă .. -mele în da
rea de seamă fie pentru rezultatele 
buna obținute ja înyătătură, fie 
tru note slabe ori abateri de le 
elplină-

Printre cei dintîi utemjști, 
și-su auzit numele în darea de
mă, au fost tinerii Mihuț Țiberiu, 
Tototon Ștefan, lonescu Fior ea, Ba
biuc loan și Bartiia Ștefan, cu care. 
|N bună dreptate ucenten anului В 
din cadrul Școlii'profesionale de uce
nici din Petroșani se pot mîndri. 
Acepi utemiști, și mulți alții ca ei, 
constituie exemple demne de urmat, 
fl fiind conștienți de sarcinile im- 
OH'iante ce te au în școală- Notele 
bune pe care le-ац obținut la învă
țătură, la activitatea practică în ate- 
llez sînt rodul unei munci perseve
rente pentru organizarea timpului de 
studiu, pentru însușirea materialu
lui predat la orelg de curs, De o 
bună apreciere se bucură și uțemn- 
tli Negru Iosif, Rad Aurel și Călin 
foen care, de asemenea, se numără 
printre fruntașii Ia învățătură, Ei ?e 
pregătesc temeinic, zi de ?i, penlru 
Й deveni meseriași pricepuți. cu o 
bună calificare profesională.

In darea de seamă, în discuțiile 
purtate pe marginea ei, nu s-a vor
bit numai despre elevii stăruitori la 
îBVățătură, despre părțile pozitive 
ale utemlșitilor. S-a vorbit și despre 
lipsurile care mai dăinuie în acti
vitatea unor membri ai organizației

U.T.M, despre acei care sînt cer
tați cu disciplina, Secula Hie, V l«dis- 
lav Dorel, Băneilă loan. Jura Mi
hai, Peak Francisc, levari Jlie, Mun
tean Ștefan sînt numai eîțiva din
tre ucenicii pasivi față de învățătu
ră și cșre nu aduc cinate colectivu
lui, Fiecare dintre ei a rămas eofl- 
gant la mai multe materii. De ase
menea, utemiștij Bărbuleșcu Joan, 
Șardi loan, Marla Carol, Helinga 
Ioan nu se străduiesc să învețe și 
obțin note mici, lucru ce nu a fost 
combătut cu destulă tărie, Utemistul 
Gabor Constantin a arătat că re
zultatele slabe la învățătură ale ute- 
miștului Qanță Gheorghe se dato
rase faptului că acesta fuge de la 
ore, nu folosește timpul de studiu

In darea de seamă au fost criti
cați tinerii Bălin Qheorghe, Muntos- 
nu Sever, Brîndușa Sebastian, Gater 
Alexandru, itencoviei Emil și alții 
care nu se împacă gu disciplina, au 
o comportare neeoreapunzătoare, fapt 
pentru care ij e-a scăzut nota )a pur
tare. in cgdrul anului JI sînt elevi 
care înțîrgie și lipsesc de la orele 
de curs, copiază la teze, Printre e- 
ceștia se numără Lațko Vasile, Mari 
Ioan și alții.

In scopul combaterii acestor stări 
de fapte, biroul organizației de ba
ză a stat de vorbă cu acești ucenici, 
le-a arătat că actele de indisciplină 
nu lg aduc cinate.

In adunarea de alegeri s-a discu
tat amănunțit despre ceea ce tre
buie făcut în viitor pentru îmbunătă
țirea situației la învățătură și întă
rirea disciplinei. Hoțgrîrea adunării 
de alegeri obligă biroul organizației 
de bază să țină o legătură mai 
etrinsă eu părinții ucenicilor și în
deosebi сц ai celor mai slabi la 
ițjLVățiițml. ș^care «e pbaț de la dis
ciplină, să exercite un control mai 
sistematic asupra felului cum elevii 
se pregătesc în orele de meditații, 
eum își iau notițe, să organizeze mai 
des schimburi de experiență pentru 
însușirea metodelor folosite de elevii 
fruntași la învățătură.

Recent a avut loc adunarea ge
nerală pentru darea de seamă șl ale
geri în organizația da Bază U.T.M. 
din sectorul de transport al minei 
Vulcan. In cadrul adunării utemlștli 
au boierit să desfășoare o muncă 
susținută pentru buna întreținere a 
utilajelor de care răspund, pentru îrt’ 
lăturarea caramboalelor șl a întreru
perilor în transport, spre a contribui 
astfel la crearea condițiilor nm> 
sare realizării sarcinilor de plan la 
flecare loc de muncă.

Tot cu acest prilej, 
sectorul transport și-au 
gajamentele de muncă 
fixîndu-și noi obiective
pe care să le îndeplinească pînă la 
șfîrșitul anului. Astfel, în această pe
rioadă ei și-au propus să colecteze 
încă 15 tone de fier vechi și să 

preteze alte 200 ore de muncă pa
triotică la infrumuaețarM Incintei mi« 
nei și s orașului-

utemlștil din 
revizuit an- 

patriotică, 
mobilizatoare

Tlntrll din echipa de lăcătuși 
l.P.l.P. Livezeni sint apreciați de 
frumoase doblndlte lună de lună în 
lucrărilor efectuate.

IN CLIȘEU: Tovarășul Csakî 
din echipă asupra unei noi lucrări.

condusă de tov. Csaki Ioan de la 
întregul colectiv pentru rezultatele 
întrecerea socialistă, pentru calitatea

Ioan dfi lămuriri pe desen tinerilor

In focul între cerii

Scrisoare din Uricani

S-a schimbat fata magazinului
Getățenii din orașul nou Uricani 

care se aprovizionează eu pîine de 
ia unitatea nr 136 au rămas plgeut 
surprinși de felul cum arată astăzi 
■cest magazin. Pînă la venirea ti
nerei lacob Valeria ca responsabilă 
0 unității, magazinul avea o înfăți
șare puțin atrăgătoare, nu era bine 
gospodărit.

Tînăra responsabilă nu a încetat 
cu insistențele pe lingă conducerea 
©,C.li. Alimentare din Petroșani pînă 
ce lecilțtl nu a fost zugrăvit. După 
zugrăvire, responsabil» unității iaeob 
Valeria, împreună cu vinzătoarea Ве
ян Blana au aranjat rafturile, au 
pus la punct cele mai mici amănunte

șl acum magazinul e curat și fru
mps.

Aspectul plăeut al magazinului e 
întregit de atenția pe care văzătoa
rele o acordă bunei deserviri. Cum
părătorii stnt serviți eu atenție. în-, 
tr-un timp scurt. Hărnicia și price* 
perea tinerei responsabile dă unitate, 
dorința ei de a fi 1, nivelul cerut 
unui lucrător din comerțul socialist, 
preocuparea pentru îndrumarea ce
lorlalte vînzătoare spre a-și îndeplini 
sarcinile au făcut ca acest centru 
de pîine să șe bucure acum de apre
ciere» cHIțenilor din Uricani.

I. NICOLAE 
Uricani

Disputa e' urmărită eu mult interes 
de minerii din sectarul IV al 
minei Aninoasa. Găei, deȘi uneori 
asemenea întreceri par a porni 
de la o glumă minerească, ele bin 
să pună la încercare arsenalul de 
cunoștințe profesionale ale ortacilor, 
priceperea și hărnicia lor in lupta pen
tru obținerea de randamente înalte. 

, Așa s-au petrecut lucrurile și cu 
cele două brigăzi conduse de Dediu 

A/astl* ieuțu Victor. Amindouă Iu- 
creae> ui ab^țaje cameră, in cetidi- 

aseilldg^oaie, Cind cele două 
brigăzi au 'tiiveput disputa pentru 
întlietale in obținerea de randamen
te înalte, Dediu și-a dat seama că 
nan va fi ușor. Ortacii lui, in cea 
mai mare parte tineri, vor trebui 
să-și măsoare hărnicia și priceperea 
cu brigada lui lancu Victor care de 
atîtea ori s-a situat pe loc de frunte 
în țatreaere.

flrigadierul Dediu, el însăși tlnăr, 
era însă convins că în abatajul său 
se poate lucra și altfel decit pină a- 
tunci. că dacă pătrunzi esența lu
crurilor, dacă găsești posibilitatea 
de a scurta timpul de execuție a dri 
feritelor operații, randamentele vor 
crește neapărat.

A discutai cu membrii de partid 
Doroftei Dumitru, 
Rednie loan, VassJ 
Grigore, șefi de 4 
schimb în brigada* 
sa, despre posibili- ♦ 
tățile de sporire a ț 
randamentelor, iar * 
tinerilor 
Darie 
Baliga 
dere 
Bredu

Liirincz Franeișc, lmbru Vacile și 
celorlalți le-a explicat eît de important 
este ca acum, când se întrec ml bri
gada lut laneu, să dea și mal mult 
dovadă de disciplină, să drămuiască 
timpul, minutele, care utilizate așa 
cum trebuie. înseamnă tone, multe 
tone de cărbune,

In acele clipe, cind minerii brigă
zii. lut Dediu erau absorbiți de cău
tări, le-au atras atenția căsca cu
vinte spuse de prim maistrul Pop 
loan 39, secretarul organizației de 
bază din secțpr.. El le-a amintit că 
in abatajele cameră, calea spre ran
damente înalte o constituie 
rea inițiativei „două fîști 
si aripă".

— Așa lucrează ortacii 
Aurel din sectorul 1. Și 
randamente mai mari ca 
băieți buni, știți să pă 
munca Și nu Vă este 
mail exemplul.

Dediu, și odată cu 
taci, și-au dat seama 
acestui îndemn. Din 
din nou minutele au
drămuiie, așa ca în timp de 8 ore să 
puște, să evacueze cărbunele excavat 
din abataj, să fixeze susținerea, și

PZ
арЦса- 
sțhlmb

Cristea. 
careva 
Sinteți

lui
nu 

el?
organizați

greu să-i ur-

el ceilalți or
ile valoarea 

nou la lucru, 
fost cîniărite,

apoi încă o dată de la început. între
gul ciclu, 
abatajul 
schimbul

— Așa

ca pină la sfjrșituî șutului 
să rămlntt curat pentru 
următor.
vom lucra, spuse brigadie

rul Dediu, dînd glas glodurile? or
tacilor săi...

Peste ctteva zile t>a avea loc adu
narea pentru darea de seamă și a- 
legeri a organizației de partid din 
sector, Minerii fiecărei brigăzi țirl să 
Intimpine acest eveniment cu. succe
se mal mari decit cele de piuă acum 
in întrecerea socialistă pentru înde
plinirea înainte de termen a planului 
anual. Deși formată in bună parte 
din tineri, brigada lui Dediu se află 
■acum pe primul loc in întrecerea pe 
sector, cu un randament mediu \de 
8,5 tone pe post. Ortacii lui lancu 
Victor sînt insă hotărifi să-i gjungă 
din urmă, să-i intreaeă- La rlndul 
lut,1 comunistul Dediu a anunțat că 
el și ortacii lui și-au propus să ob
țină în zilele care urmează, un ran
dament de 9,5 tone pe post.

Șid nor realiza, căci minerii aces
tui abataj au dovedit că știu să mun
cească în chip nou.

mineri i
Gheorgke, * 

Vasile, Că- * 
Constantin, ț 

Nicolae, * ♦ 
I

♦ 
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»
• 
ț
i 
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i
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♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
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Cile trei uteml it» din clfștu; Popa Vllma, Solomon Marja $i Buna» Elena stnt eleve in 
СІам a Xl.a a Școlii medii din Petroșani- in aceste zile eie vor sărbători unul dintre 
«te mai însemnate evenimente din viață: vîrsta majoratului.

Aportul
In anul 1064, colectivul 

I. F. Petroșani a obținut 
succese mai mari decît în 
anii trecuți în lupta pentru 
sporirea cantității de masă 
lemnoasă livrată combinate
lor de industrializare a lem
nului, pentru valorificarea 
superioară a resurselor fo
restiere, Atît |« producția 
globală, cît și la producția 
mairfă, planul întreprinderii 
forestiere Petroșani pe cele 
10 Ідаі, care au trecut pîng 
acum din acest an, a fost 
depășit. La producția mar. 
fă, de cxețnplu, ș.g realizat 
9 depășiră de plan în valoa
re de J61 600 lei. Intre al
tele. а-ay realizat în pluș 
40?0 m c bușteni de gater 
rușinoase. 2777 m c cheres
tea de rășinoase, |0?2 m <? 
cherestea de fag. Products 
vitatea muncii a crescut cu 
6,5 la sută pește angaja
mentul luat pe acest an. 
Obținerea acestor realizări 
constituie цп rezultat al 
muncii întregului colectiv al 
întreprinderii pentru îndepli
nirea sarcinilor puse de cel 
de-al Hl-lea Congres al

tinerilor forestieri
P.M.R. în fața economiei 
forestiere. La aceste succe
se, o contribuție de seamă 
au sdus-o șl tinerii munci
tori.

Merită subliniat faptul că 
realizările superioare din a- 
cest an au la bază progre.- 
sejg realizate țn dopienjul 
mocanfagrii lucrărilor de 
exploatare a lemnului. Ope
rațiile de doborît și secțio
nat au fast mecanizate în 
întregime, iar la celelalte 
operații procentul de meca
nizare al lucrărilor a cres
cut, de asemenea, subștan-

■ tial,
La îndemnul organizației 

dg partid, tinerii muncitori 
forestieri au fost în perma
nență proocu-pați tie folosi
rea cu eficiență a utilajelor 
moderne, ce le-au fost puse 
la dispoziție. Astfel. în acest 
an, 9 tineri s-au calificat ca 
mecanici de fierăstraie, 10 
— mecanici de funicular. 
6 — ca, tractoriști, 2 — ca 
mecanici de trolei pentru în
cărcare. La locurile lor de 
muncă, acăști tineri au de
pus eforturi susținute pen-

tru realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de 
întrecere.

Parafei cu munca desfă
șurată pentru realizarea 
sarcinilor de producție, ti
nerii forestieri au desfășurat 
o activitate rodnică și pe 
tărîmul muncii patriotice. 
In frunte cu tovarășii Ște
fan Nicolae, Magheăr Ioșif, 
Voiciuc Mihai, Manolescu 
ionel. PrcdtT Nicolae și 
alții, tinerii forestieri an 
întreprins în acesi an nu
meroase acțiuni de muncă 
patriotică, In cadrul acestor 
acțiuni ei au împădurit 2.ha 
teren, au colectat peste 1000 
kg fier vechi pe care l-au 
predai I.C.M- In ultima pe
rioadă, tinerii forestieri.au 
participat în număr mare la 
repararea drumurilor fores
tiere de |a Răscoala și Gîr- 
bovu care suferiseră distru
geri din cauza ploilor.

In perioada care a mai 
rămas pînă la sfîrșîtul a- 
nultii, tinerii forestieri sînt 
hotgrîți să muncească mai 
rodnic pentru a-și spori con
tribuția la realizările colec
tivului.

forestieri.au
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Experiența înaintată, bun al întregului colectiv
De te masa prezidiului, tovarășul 

Lassie Ștefan citea darea de seama 
a biroului organizației de bază asu
pra activității depuse de la ultimele 
alegeri și pfaă în prezent. Cifrele și 
faptele cuprinse Iii acest document 
reliefau munca, preocupările și reali
zările colectivului sectorului JII al 
minai Patrîla — sector fruntaș în în
trecerea socialistă pe exploatare. In 
acest an, în sectarul HI a-a muncit 
cu cea maj mere productivitate pe 
mină; 3,526 tone pe post, față da 
3,394 tone pe post eît a fost planifi
cat, Rod al .unei înalte productivi
tăți sfat cele 11 936 tone de cărbune 
date peste plan, 553 398 tei economii 
la prețui de cost. E un bilanț rodnic, 
care face cinate minerilor din sec
tor-

lnșuflețitorii luptei pentru obține
rea acestor realizări au fost comu
niștii- Cîșlaru Ioan, Lașzlo Ștefan, 
Purda Constantin și alți membri de 
partid împreună eu brigăzile lor, s-au 
îHjjat în primele rînduri pentru spo
rirea randamentelor. Ei au realizat 
în medie în cele 10 luni încheiate 
din anul curent o productivitate de 
6,6—7,8 tone/poet. Tovarășii Bartak , 
iotif, Jurca loan, Rotaru Ioan și 
•iți brigadieri comuniști au muncit 
ou inițiativă pentru creșterea conti
nuă a vitezelor de avansare. Brigăzi 
le conduse 
zat viteze 
eapieră de

Lucrările 
re de seamă și alegeri au scos 
evidență factorii care au influențat 
îmbunătățirea activității minerilor dfa 
sector. Organizația de partid și-a 
exercitat eu competență: dreptul de 
control aeupra conducerii tehnico-ad- 
ministrative, dețerminînd luarea de 
măsuri eficiente pentru îmbunătățirea 
organizării procesului de producție. 
Prin intermediul membrilor și candi- 
daților de partid, organizația 
ză a desfășurat o activitate 
pentru întărirea disciplinei în 
pentru înlăturarea absențelor 
vate. Totodată, organizația de bază 
a îndrumat îndeaproape comitetul de 
secție și birourile grupelor sindicale. 
Sub îndrumarea organizației de 
piarttd, comitetul de secție și birourile 
grupelor sindicale au desfășurat o 
muncă intensă pentru extinderea fai- 
tietivei „două cîmpuri pe schimb și 
aripă" în abatajele cameră. Brlgăzi-

de acești mineri au reali- 
de avansare în abatajele 
177-185 nil.
adunării generale de da

în

de ba- 
rpdniea 
muncă, 
nemoti

Bîntuie ici, colo. 
In locuri unde 
nici nu te aștepți. 
A apărut odată 
cu coșurile de semințe - de floarea 
soarelui și de dovleac de la colțu
rile de stradă, la intrarea în sălile 
de spectacole și pe stadion. Din a- 
ceastă cauză i se trage și denumirea 
de boala semințomaniei. Oamenii 
practici, au denumit-o boala roză
toarelor : probabil prin analogie în
tre rozătoare și eei atinși de această 
boală.

Primele simptome a ie acestei ma
ladii se manifestă șub forma nepă
sării. indiferenței totale față de se
meni, evoluînd apoi rapid spre pier
derea bunului simt- Dar pentru a în
țelege mat bine cum se manifestă 
semințomania să dăm un exemplu- 
două.

Să luăm, de pildă, pe semințoma- 
nul F. I. (nu-i dăm numele întreg 
întrucît este o boală rușinoasă și 
n-am dori să-i știrbim din prestigiu). 
Așa dar, F. I, este un cetățean la fel 
ea toți ceilalți. Pe stradă umblă 
foarte îngrijit, mergînd pîna la pe
danterie, In casa la fel. Ține la cu
rățenie de ti-e mat mare dragul să-i 
vezi locuința. Nimic nu lasă să se 
întrevadă că-i atins de această boa
lă. II stimezi, îl apreciezi. Schimba
rea însă se produce la el imediat ce 
intră intr-o sală de spectacole sau 
pe stadion. De acum gata, s-a dus 
cu stima, s-a dus cu aprecierea și 
cu... curățenia. Dacă ai „fericirea" 
să stai lîngă el la un spectacol de 
cinema, poți să-ți iei adio de la 
film, Măi precis de la sonorul fil
mului. O dată cu stingerea luminii 
în sală, începe să-și pună „moara" 
îp mișcare și liznp de două ore nu

lor ll a-au creat condiții optime pen
tru ea această valoroasă inițiativă 

;й în fana oc 
în «actor arau 

2—3 brigăzi care extrjjgeau bite 
două cîmpuri pa schimb și aripă, în 
prezent aproape toate brigăzile din 
abatajele cameră aplică cu rezultate 
bune această inițiativă. In felul ș- 
ceste minerii seeiornhii in și,au rea
lizat ritmic în tot cursul acestui an 
sarcinile de plan și angajamentele 
de întrecere. Important este făptui 
că în cele 10 luni încheiate din anul 
acesta toate brigăzile sectorului și-au 
realizat cu cinste sarcinile de pro 
ducție

Cu prilejul adunărilor generale, bi
roul organizației de bază a reparti
zat membrilor și candidaților de 
partid de la fiecare loc de muncă 
sarcina de a analiza împreună cp to
varășii din activul fără de partid, cu 
ceilalți mineri și tehnicieni, posibili
tățile de economisire a 
mină, de reducere a 
«ost.

In prezent, susținerea 
lace cu armare mixtă, 
stîlpi metalici tabulari, 
a faeut posibil ea în 
colectivul sectorului să reducă coneu 
mul specific de material lemnos eu 
2,6 la sută față de cei planificat- 
Folosirea cu chibzuință a materialu
lui lemne», sporirea eforturilor pentru 
îmbunătățirea calității producției, gas 
podărîrea cu grijă a utilajelor, redu
cerea consumului specific de ener
gie etc. au influențat pozitiv ysu 
pra prețului de cosi al producție’ 
In perioada trecută din anul curent, 
minerii sectorului au redus eu 6,89 
iei prețul de 
extras.

Adunarea 
sarcinile ce 
nul viitor.

de 
de

lemnului 
prețului

seabatajelor 
folosindu-se
Acest lucru 
anul curent

cost pe tona de cărbune 
’1

a dezbătut cu atenție 
revin colectivului în a- 
Anallzîfid posibilitățile

sectorului, adunarea de alegeri a 
stabilit drept obiective pe 1965 ex
tragerea peste sarcinile de plan a 
3 000 tone cărbune, realizarea unui 
randament pe sector de 3,674 to- 
ne/poet precum și a unei economii la 
prețul de cost de 80 000 lei. Discu
țiile purtate au reflectat grija deose
bită a comuniștilor față de îndepli 
nirea cu succes a acestor obiective 
de mare răspundere. Comunistul Bar- 
tok Iosif, șef de brigade, a arătat 

SEMINȚOMANIA
siyzi decîț sorîșnetta semințelor stri
vite de măsele, ioșnîturi de coji: o 
activiste înverșunata de rîșnlță zgo
motoasă. Această activitate sonoră 
este acompaniată de sforăituri caba
line care-ți amintesc de bucuria ru
megătoarelor patrupede aflate în fa
ța unui tain de ovgz. Cînd lumina 
se aprinde din nou fa sală, își ia li
niștit pardesiul și pe aici îi e dru
mul. In urma lui rămîne un tablou 
dezgustător: mormane de coji, se-

FOILETON

împroșcind printre dinți 
dreapta și în stingă. In 
situație ai toate șansele să 
de la stadion nins din cap

mințe pe jumătate rumegate, coco
loașe de hîrtie, peste care, vrei nu 
vrei, trebuie să-ți faci vfot pentru 
a ajunge fa ieșire. La stadion însă 
lucrurile se petrec și mai șj, F. I. 
seminfomanul „lucrează" șj mal cu 
înverșunare. Deh, meciul e palpitant. 
Pentru tine însă, care stai în fața 
iui, e un adevărat calvar. De cum 
începe meciul, se furajează de-i sca
pără măselele; înghite la sentințe cu 
toptanul, 
cojile în 
astfel de 
te întorci
pînă în picioare de cojile semințelor.

D. C.. un alt serbintoman, se a- 
aeemănă fa multe privințe eu F, I. 
Deosebirea e că la acesta, boala 
manifestă fa timp ce se plimbă pe 
stradă. Urmărind drumul lăsat de 
coji fa urma lui poți reconstitui 

se

CU

ей иш din earefaite de rlapundare 
ate conducerii tehnico-adminlstrative 
este aceea de a lua toate măsurile 
centru ea în anul care vine nleî o 
brigadă să nu rămînă sub plan, to
varășul Purda Constantin, a arătat 

' că îmbunătățirea calității producției 
trebuie să constituie și în viitor pre
ocuparea de seamă a fiecărui mun
citor din abataje, a maiștrilor de 
revir iar fov. Tenezler Ștefan, Ghenik 
Rudolf. Băncilă Aurel, au vorbit pe 
larg despre măsurile ce trebuie lua
te în vederea realizării cu succes a 
sarcinilor economice pe anul 1961.

Pentru mobilizarea colectivului sec
torului la extragerea în acest an a 
unei cantități de încă. 1 5Q0 tone căr
bune peste plan, pentru înfăptuirea 
sarcinilor de producție pe anul care 
vine, adunarea a subliniat necesite- 
tea îmbunătățirii continue ? muncii 
de partid. Tovarășul Coconet Tiberiu 
ș-a ocupat fa cuvîptul său de înde
plinirea hotărîrilor adoptate de adu
nările generate, iar tovarășii flanc 
Vasile, Nebela Francisc au subliniat 
că pentru a-și întări capacitatea de 
mobilizare, organizația de bază tre
buie să orienteze activitatea, grupelor 
de partid spre combaterea indiscipli
nei în muncă, a atitudinii înapoiate.

In încheierea discuțiilor a luat eu- 
vîntul iov. Truț# 
Emil, secretarul 
Comitetului orășe
nesc de partid 
Petrila, care "m 
numele biroului 
orășenesc de par
tid a felicitai pe 
comuniștii secto
rului, întregul co
lectiv pentru suc
cesele obținute în 
întrecerea socia
listă. Vorbitorul 
g subliniat nece
sitatea îmbunătăți
rii și pe mai de
parte a muncii de 
partid în vederea 
mobilizării mine
rilor la înfăptui
rea integrală я 
sarcinilor puse de 
p tid-

Z. ȘUȘTAC

precizie îtinerarîul 
pe care l-a avut 
în ziua respectivă. 
Aici însă inter

vine și un pericol. Și anume de a 
te încurca, întrucît se întretaie mai 
multe asemenea drumuri, șemn că 
pe acolo au trecut mai midți sufe
rinzi de semințomanie.

Subsemnatul, fără a fi medic, am 
încercat să studiez această boală. 
Concluzia la Care am ajuna este a- 
caea că ea este vindecabilă, drept 
pentru care propun următoarele mă
suri profilactice:

1. înlăturarea focarelor acestor boli 
prin desființarea „prăvăliilor" ambu
lante de semințe de Ia colțurile de 
strada, prin confiscarea cașurilor și 
amendarea „negustorilor" pentru co. 
merț ilicit. In această privință orga
nele sfatului popular și ale miliției 
au cuvîntul hotărîior.

2. Aplicarea unui tratament pe loc 
celor atinși de această boală, cu alta 
cuvinte sancționarea conform legilor 
in vigoare pentru țierespeetarea 
rățeniei. Modul de administrare 
are importanță. Poate fi aplicat 
de cîfe ori se constată pierderea 
nulul simț la șemintomani. Se 
comandă ca această măsură să
luată atit de organele de mai sus, 
cit și de responsabilii sălilor de spec
tacole oameni de servieta sau cei 
da ordine. Cei d|n jur pot Ipa 
atitudine prin admonestarea pe 
a „balnavitar". amintindu-le de 
nul simt pe care bau uitat la

АгЦцпм farmacoierapeutică: 
«urile de mai sus ar atimula crește
rea curățeniei în orașul nostru, în 
sălile de spectacole și pe stadioane.

Ju
riu 
ori 
bu- 
re- 
fie

?i ei 
loc
Ьц- 

ușă. 
mă-

C. «3OTOȘPAN

Mărfuri ținute 
iu depozit

Ooșpodaril pficepuți folosesc din 
plin timpul spre a se aproviziona 
cu cele necesare pentru sezonul rece. 
Numeroase trenuri și mașini străbat 
în prezent țara, ducînd spre destina
ție importante cantități de alimente 
și produse industriale de sezon. Con
ducerile LC.R.T.I. șî O.Ș.L. Indus
trial din Petroșani par însă a nu lua 
în seamă sosirea anotimpului rece, 
Astfel, magazinele care deservesc ex
ploatările forestiere nu stat aprovi
zionate tocmai cu unele mărfuri pe 
care depozitele le au din abundență : 
încălțăminte călduroasa, paltoane, că
ciuli. Aici se vădește lipsa de preo
cupare pentru asigurarea eu cele ne
cesare în anotimpul rece a muneito-, 
rifor care lucrează efectiv în inima 
pădurii.

Deși depozitul I.C.R.T.I. Petroșani 
dispune de mărfuri pentru sezonul 
de iarnă ca : 120 000 m finet, 75 000 
ni barchet, 17 500 m stofă loden, 
9qoo buc. paltoane bărbați, 11 500 buc. 
paltoane femei, 36 000 perechi bo
canci bărbătești. 23 000 perechi de 
ghete gafoșate, 66 000 perechi încăl
țăminte de cauciuc etc. ele nu elnt 
livrate în cantități suficiente la ma
gazine. Totodată, conducerea O.C.L. 
industrial nu se preocupă suficient de 
popularizarea sortimentelor de măr
furi, nu expune în suficientă măsură 
în vitrine mărfurile adecvate sezonu- 
lui.

I. JELINEK
merceolog — Secția comercială 

a Sfatului popular orășenesc Petroșani

Angajează mecanici de loco
motive Diesel de mină. 
Doritorii se vor prezenta la se
diul E.M. Lonea.

Laboratorul preparaitei cărbu
nelui de Ia Coroiești. Tehnicianul 
Verdeș Petru analizează cu aju
torul multoscopulul o probă de 
apă necesară la spălarea cărbu
nelui.

PROGRAMUL I. 7,06 Piese de es
tradă, 7,45 Soliști de muzică ușoară, 
8,00 Sumarul presei, 8,30 Muzică din 
opere, 9,00 Din eîntecele și dansurile 
popoarelor, 10,03 Muzică ușoară ro- 
mfaească, 11,00 ' Pagini' din operefă- ' 
romîneaseă, 11,38 Orchestre de mu- ■ 
zice populară, 12,37 Interpret! și 
formații de muzică ușoară care ne-au 
vizitat (ara. 13,06 Concert din o- 
pere, 14,10 Muzii ușoară interpre
tată de Cleopatra Melidoneanu și 
Florin Dorian. 14,30 Emisiune de 
basme, 15,00 Soliști de muzică popu
lară, 17,30 In slujba patriei, 18,15 
Universitatea tehnică radio, 20,40 
Lecția de limba engleză- Ciclul II, 
21,15 Momente dfa istoria literaturii 
romfae (XLII!) George Bacovia. Pre
zentare de Matei Călinescu, 21.45 
Afazică ușoară interpretată de Bobby 
Solo și Elsa Quarta. PROGRAMUL 
II. 8,35 Cîntece și jocuri populare, 
10,00 Arii de coloratură din opere, 
12,00 Muzică populară romîneaseă 
și a minorităților naționale, 12.30 
Lecția de limba franceză. Ciclul I 
(reluarea emisiunii din 12 noiembrie), 
13,08 Muzică interpretată de fanfară. 
13,30 Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur despre „Regionalis-

PUBLICITATE

DE
întreprinderea
MORARII ȘI PANIFICAȚIE 

PETROȘMSH

Angajează :

Pentru moara de g«u din 
Eupeni

— Gestionari grîu.
— Gestionari făină.

— Electricieni.
— Mecanici-lăcatuși.
— Morari calificați.

Informații ia sediul întreprin
derii din Petroșani, strada Gte» 
mentei nr. 30 (fabrica de pîl- 
ne), telefon 148.

ANUNȚ
1.0,1.L. Petroșani execută

prin complexul raeca- 
ștr. Republicii nr 26 

organizațiile socialiste

reparații 
mic din 
pentru
și particulari la :

— frigidere, mașini de spălat, 
aragaze și autoturisme particu
lare.

l.C.R.A. Petroșani
Angajează:

Inginer chimist alimentar. 
Informații suplimentare la se
diul întreprinderii l.C.R.A. — 
Petroșani, strada Clemenței nr. 
1, telefon 461.

Exploatarea 
Minieră Lonea

Uzina electrică 
Vulcan 
Angajează t r 
muncitori necalificați 

pentru secția combustibil.
Pentru informații suplimenta

re, doritor» se pot prezenta Ia 
Uzina electrică Vulcan, secția 
combustibil, între orele 6—14.

Ab/yv\. cte I 
RADIO
13 noiembrie

me“ (reluare), 13,40 Melodii popu
lare iraniene interpretate de cînfă- 
reața Monir Vakili, 15,05 Muzică u- 
șoară, 15,30 Actualitatea în țările 

'socialiste, 16,00 Din folclorul muzi
cal ai regiunilor patriei — muzica 
din Muntenia, 17,15 Sport, 18,00 
Fragmente din opera „Paiațe" de 
Leoncavallo, 18J.0 Evocare literară: 
50 de ani de la moartea lui Dimitrie 
Angliei. Autorul evoeării: Teodor 
Vîrgoltel, 19,30 Muzică de estradă, 
20,25 Pagini din istoria operetei (e- 
misiunea a H-a), 21,15 Muzică de 
dana, 21,45 Piese corale, 2t2,00 Mu
zică de dans.

Cinematografe
13 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Moral '63: REPUBLICA: Ciogiara; 
PETRILA; îndrăgostitul; LONEA — 
MUNCITORESC: Cei 7 magnifici; 
1SCRONI : Galia Ulianova; ANI- 
NOASA: A 3-a repriză; VULCAN : 
Valea Vulturilor; i.UPENl — MUN
CITORESC: Kateian; BARBĂTENI: 
Tudor seria I-Il.
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tn Comitetul special 
al O N. U.

După întrevederile președintelui Johnson 
cu principalii săi colaboratori

coloniale
de recomandări 

pentru 
Africa 

a

a adoptat 
ale 

cercetarea 
de sud- 

cerut tuturor

NEW YORK 11 (Agerpres).
Comitetul speciai al O.N.U. pentru 

examinarea aplicării Declarației pri
vind acordarea independenței țărilor 
și popoarelor 
marți o serie 
subcomitetului 
situației din
vest. Comitetul 
țărilor din lume, în special Angliei 
și. S.U.A., să uzeze de influența lor 
pentru a pune capăt activității, 
contrare intereselor populației 
cest teritoriu, desfășurată de 
niile internaționale 
de sud-vest. A 
damnat, de asemenea, guvernul 
sud-african pentru faptul că a con
cesionat acestor companii exploata
rea resurselor naturale și umane ale 
teritoriului. în detrimentul populație: 
africane și pentru a-și asigura în a- 
celași timp profituri prin participarea 
la activitatea companiilor. Comitetul 
a subliniat faptul că activitatea și 
metodele folosite de companiile străi
ne „constituie un obstacol în calea • 
progresului și obținerii independen
ței de către Africa de sud-vest"

Comitetul a recomandat instituirea 
— printr-o hotărîre 1 a Consiliului de 
Securitate - de sancțiuni economice 
și politice mai hotărîte. Toate aceste 
recomandări vor fi supuse aprobării 
apropiatei sesiuni a Adunării Gene
rale a fe.N.U.

în 
fost

din a- 
compa-
Africa

con-

Supuse ia vot, ele au întrunit 16 
voturi pentru, șase contra și două 
abțineri. Au votat împotrivă Austra
lia, Danemarca. Italia, Anglia, S.U.A. 
și Venezuela. S-au abținut Chile și 
Uruguay.

A fost supus, de asemenea, la vot 
raportul întocmit în această proble
mă de către un subcomitet al Comi
tetului special pentru examinarea De
clarației privind acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor coloniale. 
El a fost adoptat cu 16 voturi pen
tru, patru contra (S.U.A. Anglia, 
Australia și Italia) și patru abțineri 
(Chite, Venezuela, Uruguay și Dane
marca).

Raportul cere Adunării Generale a 
O.N.U. să condamne guvernul sud- 
african pentru politica dusă în Afri
ca de sud-vest, acordînd și garantînd 
concesii și facilități companiilor in
ternaționale în exploatarea resurselor 
naturale și umane din acest teritoriu.

AUSTIN 11 (Agerpres).
După cum s-a anunțat, președintele 

Johnson a continuat în această săp- 
tămînă la ferma sa din Texas între
vederile cu principalii săi colabora
tori. Marți, el s-a întîlnit cu Robert 
McNamara, ministrul apărării, și cu 
adjunctul său, Cyrus Vance, cu se
cretarul de stat, Dean Rusk, și cu 
Gh. Bundy, consilier al președinte
lui în problemele securității națio
nale.

Deoarece cheltuielile militare re
prezintă cea mai mare parte a buge
tului S.U.A., primii care au discutat 
cu Johnson au fost ministrul apără
rii și locțiitorul său. Se precizează 
că noul buget și schimbările posi
bile în componența guvernului vor 
demonstra în mare măsură ce inten
ționează președintele Johnson după 
alegeri. In urma întîlnirii cu preșe
dintele, McNamara a declarat la o 
conferință de presă, că cheltuielile

militare ale S.U.A. pentru anul fi- 
. nanciar 1966, care va începe la 1 
iulie anul viitor, pot să se mențină 
aproximativ la nivelul anului în 
curs. El a spus că noul buget mili
tar va cuprinde sumele care să asi
gure „securitatea și puterea națio
nală necesară" și se vor mări chel
tuielile pentru fabricarea de noi ti
puri de arme „foarte secrete".

„Continuitatea politicii externe este 
principalul obiectiv al noii adminis
trații a Statelor Unite", a declarat 
Dean Rusk, secretarul de stat al 
S.U.A., cu prilejul unei scurte con
ferințe de presă, în urma întrevederii 
cu președintele S.U.A.

Mișcarea de proleit 
а mineriler ші-дегииіі

BONN 11 (Agerpres).
Mișcarea de protest a 

vest-germani împotriva 
planului de raționalizare 
ției la minele de cărbune 
Germană amenință să se 
în grevă, relatează presa 
mană. Convorbirile dintre 
reprezentanții minerilor s-au încheiat 
pentru a treia oară fără nici un re
zultat; patronii au refuzat să majo
reze cu nouă la sută salariile mine
rilor din bazinul carbonifer Ruhr.

Pe de altă parte, 230 000 de mun
citori din industria metalurgică din 
Rhenania de nord Westfalia revendi
că majorarea salariilor cu 10 la sută 
și prelungirea duratei concediilor.

minerilor 
înfăptuirii 

a produc- 
din R. F. 

transforme
vest-ger- 

patroni și

• iPresa occidentală despre vizita 
lui Adenauer la Paris

Se urmărea asasinarea 
lui Lacerda

RIO DE JANEIRO 11 (Agerpres).
Autoritățile braziliene au anunțat 

descoperirea unui complot care ur
mărea asasinarea guvernatorului sta
tului Guanabara, Carlos Lacerda. 
Șeful poliției, colonei»} Gustavo Oor- 
ges, a declarat că complotiștii plă- 
nuiau dinamitarea trenului cu care 
Carlos Lacerda și sprijinitorii aces
tuia urmau să se întoarcă de la Con
venția națională a Uniunii democra
tice naționale de la Sao Paulo, unde 
a fost desemnat drept candidat pre
zidențial al acestui partid. Șeful po
liției nu a precizat însă cine sînt 
persoanele care au participat la com
plot.

SITUAȚIA DIN SUDAN
KHARTUM 11 (Agerpres).
Guvernul sudanez condus de Kha

lifa face noi eforturi pentru a instau
ra în țară atmosfera de calm. După 
cum anunță agențiile de presă, pri
mul ministru a adresat la postul de 
radio Ondurman, 
iembrie, un nou 
rînd să se pună 
festațiilor pentru 
vieții normale și 
litate guvernului
cinii de a restabili climatul democra
tic în țară, 
populație. In 
tru se arată 
darizează de
lentă și pune în gardă populația con
tra tuturor acelora care profită de a- 
ceste manifestații pentru a diforma 
imaginea pe care poporul sudanez a 
dat-o mișcării sale".

în seara de 10 no- 
apel populației, ce- 
capăt tuturor mani- 
a permite reluarea 
pentru a da posibi- 
să se consacre sar

așteptat de întreaga 
apelul primului minis- 

că guvernul „se desoli- 
recenfele acte de vio-

☆

KHARTUM 11 (Agerpres).
Partidul independent și partidul

DE PRETUTINDENI
La biblioteca de

BERLIN 11 (Agerpres).
Biblioteca de stat din Berlin dis

pune de peste 3 822 000 volume. In 
1963, biblioteca a primit 75 000 de 
volume noi, din toate domeniile

stat din Berlin
științifice. Numai în cursul anului 
trecut, au fost achiziționate 400 000 
de cărți tehnice și executate 36 000 
de fotocopii și microfilme privind 
unele domenii de specialitate.

Noul centru spațial francez
COLOMB BECI IAR 11 (Ager

pres).
Potrivit relatărilor agenției France 

Presse, în momentul de față auto
ritățile franceze pun la punct ulti
mele detalii ale noii „cetăți spa
țiale franceze", construită în Sa
hara, la Hammaguir la 110 km de 
localitatea Colomb Bechar. Noua

Ploi torențiale în>
SAIGON 11 (Agerpres).
Zeci de mii de oameni au rămas 

fără adăpost în provinciile din 
centru] Vietnamului de sud dato
rită ploilor torențiale și inunda
țiilor care s-au produs în ultimele 
zile. Numărul persoanelor care 
și-au pierdut viața este mare, dar 

I autoritățile nu au furnizat date 
il precise. Agenția Associated Press 
[I arată că situația este foarte grea 
li _________________________

„cetate spațială" de unde va fi 
lansat la sfîrșitul anului 1965 sau 
ia începutul lui 1966, primul sate
lit francez „DI“, a fost vizitată 
luni pentru prima oară de ziariști. 
Noul centru spațial francez, rela
tează corespondentul agenției France 
Presse, este un adevărat orășel, 
putînd adăposti I 500 de persoane.

Vietnamul de sud
îndeosebi in așa-numitele „sate 
strategice" în care autoritățile au 
internat mii de sud-vietnamezi 
pentru a-i izola de forțele de par
tizani.

„Inundațiile din partea centrală 
a Vietnamului de sud au căpătat 
amploarea unei catastrofe naționa
le", relatează agenția France Presse. 
Numai în districtele regiunii su
dice Danang numărul victimelor 
se ridică la 1 100.

național unionist din Sudan, consi
derate ca deosebit de puternice, au 
cerut demisia generalului Ibrahim 
Abboud din funcția sa de șef al sta
tului, anunță agenția A.F.P. Intr-un 
mesaj adresat primului ministru 
Khalifa, partidul independenței cere 
înlăturarea lui Abboud, arătînd că 
astfel „se răspunde voinței populare".

Generalul Ibrahim Abboud cumu
lează două înalte funcții, cea de pre
ședinte al Republicii Sudan și cea 
președinte al consiliului suprem 
forțelor armate.

PARIS 11 (Agerpres).
Referindu-se la rezultatele convor

birilor pe care Adenauer le-a avut 
cu oficialitățile franceze, agenția 
France Presse arată că „nu a fost 
vorba nici un moment de tratative, 
deoarece fostul cancelar nu mai -face 
parte din actualul guvern și, dealtfel, 
el nici n-a fost însoțit de experți". 
Schimbul de vederi cu președintele 
Republicii Franceze a rămas confi
dențial. In ciuda primirii cordiale 
făcute în capitala Franței, convorbi
rile fostului cancelar cu generalul de 
Gaulle, după cum arată agenția France 
Presse, „n-au ajuns și nu puteau să 
ajungă la o reglementare a dificul
tăților existente între cele două țări".

Referindu-se la vizita lui Adenauer

Paris, ziarele franceze au făcut 
asupra sta-

la 
numeroase considerații 
diului actual al raporturilor franco- 
vest-germane. Subliniind incertitudi
nile politicii franceze în această pri
vință, ziarul „Le Figaro" scrie: „Este 
greu de știut care este, de fapt, po
ziția franceză cînd Pompidou vor
bește despre o „apărare europeană", 
dar păstrează tăcerea asupra laturii 
esențiale" dacă vrea ca 
Federală Germană să dispună 
me atomice proprii, sau ca 
participe, în anumite condiții, 
forță europeană. Prin definiție, 
fel de diplomație nu trebuie jude
cată după impresiile sau metodele 
sale, ci după rezultatele sale. Or, 
jocul abia a început".

Republica 
de ar- 
ei să 
la o 
o ast-

de
al

Kenya va deveni un stat 
pe deplin suveran

NAIROBI 11 (Agerpres).
Senatul Kenvei a adoptat în una

nimitate proiectul de lege cu privire 
la proclamarea Republicii Kenya. An
terior, acest proiect a fost adoptat 
de Camera Reprezentanților.

Potrivit proiectului de lege, Kenya 
va fi proclamată republică la 12 de
cembrie, cu prilejul primei aniversări 
a independenței țării. Funcția de șef 
al statului pe care o deține în pre
zent regina Angliei, va fi preluată 
de actualul prim-ministru al Kenvei 
Jomo Kenyatta. Din punct de vedere 
politic Kenya va deveni un stat pe 
deplin suveran.

1

Regimul din Bolivia 
își consolidează pozițiile

LA PAZ 11 (Agerpres).
Telegrame de presă din capitala 

Boliviei informează că în prezent 
junta militară boliviană, instaurată 
după alungarea lui Paz Estensoro, 
încearcă să-și asigure un sprijin 
larg din partea tuturor partidelor 
politice din țară. Șeful juntei, gene
ralul Rene Barrientos, s-a declarai 
de acord cu principiile formulate de 
către Comitetul revoluționar al po
porului privind restabilirea legalită
ții în țară. In principal, el s-a pro
nunțat pentru reforma sistemului e- 
lectoral, reforma constituției și 
nizarea cît mai curînd posibil 
geritor în Bolivia. Programul 
guvernamentale este sintetizat 
genția France Presse, în 
„austeritate, muncă și
Se anunță, de asemenea, că 
Gutierrez, liderul falangei socialiste

orga 
a ale- 
juntei 
de a- 

formula 
onestitate".

Mario

boliviene, s-a reîntors, după patru 
luni, în capitala Boliviei și în fața 
unei mari mulțimi el a chemat popu
lația să sprijine junta militară, pre- 
eizînd că partidul său sprijină întru 
totul junta instaurată după alungarea 
lui Estenssoro. La rîndul său,' Jvan 
Lechin, șeful Partidului Națio
nal revoluționar de stînga, a 
anunțat că partidul său va^conti- 
nua lupta pentru instaurarea demo
crației în țară exprimîndu-și totoda
tă, încrederea că junta guvernamen
tală va garanta libertățile și dreptu
rile cucerite de revoluția din 1952. 
O altă grupare politică „Comitetul 
revoluționar al poporului", care gru
pează organizații muncitorești și u- 
niversitare, precum și un număr de 
partide politice, și-a reafirmat spri
jinul pentru generalul Barrientos.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
PARIS. Acad. prof. Miron Nico- 

lescu, care participă la lucrările Se
minarului de teorie a potențialului 
de la Universitatea din Paris, a ținut 
conferința cu tema „Despre structu
ra soluțiilor unor ecuații cu derivate 
parțiale".

MOSCOVA. Delegația militară al
geriană, condusă de colonelul Ben 
Serif, care s-a aflat intr-o 'vizită în 
Uniunea Sovietică, a părăsit Mosco
va plecînd spre patrie.

MILANO. Teatrul Mare din Mos
cova Și-a încheiat turneul la Scala 
din Milano cu un spectacol cu opera 
„Sadko" de Rimski-Korsakov, diri
jată de Svetlanov.

KUALA LUMPUR. Primul minis
tru al Federației Malayeze, Abdul 
Rahman, a făcut miercuri o declara
ție presei în care s-a declarat gata 
să se întilnească cu președintele Su
karno, indiferent unde și cînd, pentru 
a soluționa disputa dintre Indonezia 
și Malayezia. El a formulat însă noi 
condiții preliminare, îndeosebi de or

din militar, care de fapt lipsesc de 
orice conținut și sens declarațiile „de 
bunăvoință".

BONN. Potrivii unor date publi
cate de ziarul vest-german „Frank 
furier Rundschau", indicele prețuri
lor tn R.F.G. a crescut în luna sep
tembrie cu aproape 3 la sută față de 
septembrie anul trecut. In această 
perioadă, chiriile au înregistrat . o 
creștere de 6.5 la sută. Au fost ma
jorate totodată prețurile la cărbune, 
la unele produse alimentare și in
dustriale.

WASHINGTON. Purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat a 
anunțat marți că Statele Unite au 
suspendat majoritatea programelor 
de ajutor pentru Bolivia, ca, urmare 
a evenimentelor petrecute în această 
țară.

PARIS. Ziarul „Le Monde" rela
tează din Madrid că poetul Carlos 
Alvarez va fi judecat de un tribunal 
militar. Acum o lună el fusese con
damnat de „tribunalul ordinii publi

ce" din Madrid la trei ani și două 
luni închisoare pentru că a publicat 
in străinătate o scrisoare tn care spu
nea că tribunalul militar, care l-a 
condamnat la moarte pe liderul co
munist Julian Grimau, „a fost o mas- 
aradă".

WASHINGTON. Miercuri diminea
ța un bombardier american de tipul 
„B-52" s-a prăbușit în nord-estul sta
tului Montana, la aproximativ 60 de 
mile sud-est de^localifatea Glasgow. 
Cele șapte persoane, aflate la bordul 
avionului au murit.

BUENOS AIRES. După cum trans
mite agenția Associated Press, Ban
ca centrală a Argentinei a devalori
zat marți peso-ul (moneda națională) 
fără nici un decret sau anunțare prea
labilă a ace.siei măsuri. Un dolar va 
fi schimbat cu 149,50 pesos, în loc 
de 144,50 ca pînă în prezent.

HAVANA. In ultimii cinci ani au 
fost construite în Cuba 85 447 de 
case, dintre care două treimi — de 
stat. In prezent, în republică se con
struiesc anual cu 70 la sută mai mul
te locuințe decît în perioada de dina
inte de revoluție.
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