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La ordinea zilei

Pregătirea producției 
anului 1965

ob-

Sosirea In Capitală a delegației

Delegația de partid și de stat a 
R.P. Romine, care la invitația C.C. 
al P.C.U.S. și a guvernului Uniunii 
Sovietice a participat la sărbătorirea 
celei de-a 47-a
Revoluții Socialiste 
s-a reîntors sîmbătă 
pitală.

Din , delegație au

aniversări a Marii 
din Octombrie, 

dimineața în Ca

In cadrul exploatărilor, în uzine 
și - întreprinderi, în fiecare unitate e- 
conomică din Valea Jiului se desfă
șoară o activitate intensă în vederea 
încheierii cu succes a anului în 
curs, cu sarcinile de plan realizate 
integral și Ia toți indicatorii. Conco
mitent cu realizarea sarcinilor cu
rente, în unități se fac pregătiri, se 
elaborează măsuri pentru pregătirea 
p£ Jucției anului viitor. Fiecare co
lectiv este hotărît să pășească pra
gul anului care vifre „cu dreptul**, 
să-și îndeplinească ritmic sarcinile 
pe 1965 din prima zi a noului an. 
Or, prima condiție în acest sens 
este realizarea integrală a sarcinilor 
pe anul în curs.

Bilanțul înfăptuirilor pe primele 10 
luni ale anului arată că s-a muncit 
cu hărnicie și perseverență. In cele 
10 luni planul producției globale in
dustriale pe Valea Jiului a fost rea
lizat în proporție de 102,8 la sută. 
Față de aceeași perioadă a anului 
trecut, producția globală industrială 
a crescut cu 7 la sută. De la înce
putul anului s-au realizat peste plan 
88 076 tone cărbune cocsificabil și 
energetic, 2 916000 kWh energie e- 
lectrică, 6 200 kg fire de mătase, 
3 849 m c cherestea, 200 tone pîine, 
iar în sectorul de transporturi s-a în
registrat o depășire de plan de 
164 841 tone.km. îmbucurător e fap-

fri
co

și

tul că la depășirea planului producției 
industriale și-au adus contribuția toa
te unitățile, cu excepția minei Vul
can, I.O.I.L. și cooperativa „Deser
virea** Lupeni care nu și-au realizat 
sarcinile de plan pe primele 10 luni 
ale anului. In primele 10 luni planul 
producției marfă a fost depășit pe 
ansamblul industriei cu 35 230 000 
lei.

Succesele obținute sînt rodul 
trecerii entuziaste desfășurate de 
lectivele de muncitori, ingineri
tehnicieni din cadrul unităților noas
tre pentru înfăptuirea angajamente
lor de întrecere, al preocupării lor 
neobosite pentru punerea în valoare 
a rezervelor producției în scopul a- 
tingerii unor indicatori tehnico-eco- 
nomici superiori. Bilanțul de înfăp
tuiri, poartă, de asemenea, pecetea 
muncii politice desfășurate de orga
nizațiile de partid în rîndul colecti
velor în scopul obținerii unor realizări 
cît mai rodnice în activitatea econo
mică.

Realizările de pînă acum prezintă 
garanția că unitățile noastre își vor 
încheia activitatea pe anul în curs 
cu sarcinile de plan și angajamentele 
înfăptuite integral, asigurînd astfel 
premizele obținerii de noi succese 
anul care vine.

Cărbune prelucrat 
peste plan

Colectivul preparației Lupeni a
ținut în cele 10 luni - scurse > din a- 
cest an succese remarcabile în în
trecerea socialistă. De la începutul 
anului, muncitorii preparației au- pre
lucrat peste sarcinile de plan o can
titate de 5 243 tone cărbune special 
pentru cocs, iar calitatea producției 
a fost îmbunătățită prin reducerea 
cu 0,3 puncte a conținutului de ce
nușă. Recuperarea în cărbunele spe
cial a fost de asemenea îmbunătățită 
cu @,4 puncte, iar recuperarea glo
bală cu 0,5 puncte. Ea obținerea a- 
cestor succese un aport deosebit au 
adus schimburile conduse de tov. 
Dumitrescu Alexandru, 
dar I, Avramescu 
spălare, flotâție și

făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, conducăto
rul delegației, Emil Bodnăraș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al C.C. al P.M.R., șef ad
junct al Direcției de Propagandă și 
Cultură a C.C. al P.M.R.. și Nicojae 
Guînă, membru al C.C. al P.M.R., 
ambasadorul R.P. Romîne la Mos
cova.

La sosire, în Gara Băneasă, dele
gația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Nicolae Ceaușescu, Chfvu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Alexan
dru Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, precum și de Gh. Gaston 
Marin, Gogu Rădulescu, Constantin 
Tuzu, vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, de membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului R.P. Romîne, conducă
tori ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, șefi și membri ai misiunilor 
diplomatice ale țărilor socialiste a- 
creditați în R.P. Romînă.

(Agerpres)

NOI CURSURI DE CALIFICARE

Pop - Teo- 
Petru din secțiile 
sortare.

ha Centrala termoelectrică Pa-ro- 
șeni s-au organizat măi multe cursuri 
de calificare. Din secțiile centralei 
au fost selecționați 120 de tineri 
muncitori necalificați care și-au ex
primat dorința să urmeze cursurile 
de calificare. Zilele . trecute maiștrii

Diaconu llie și Băluț Gheorghe, j^e- 
cum și inginerii Dina Gheorghe, 
Sorinca Grigore și Bardocz Vasile 
au ținut primele lecții.

La prima lecție prezența tinerilor 
muncitori a fost foarte bună.

Școală nouă 
la Slătinioara

de

(Continuare în pag. 3-a)

La biblioteca clubului din Petroșani au sosit cărți noi. Studenții Răbăcică I. și Mușină 
F. din anul III al Institutului de Mine Petroșani răsfoiesc volumele noi apărute.

Pe Valea Slătinioarel, aproape 
poalele Paringului, s-a inaugurat ieri 
o nouă școală pentru capiii țăranilor 
ce locuiesc aici. Noua școală a fost 
construită, prin 
țăranii localnici

muncă patriotică, de 
care au fost spriji

niți de construc
tori. meseriași de 
la U.R.U.M.P. și 
C.l-.R.

Luni
se vor
în noul

Petroșani, 
cursurile 

desfășura 
local.

Mărfuri 
de sezon

matematică, 
la o 

cu a- 
eleVii 
solu-

Era oră de
Profesoara a trecut de 
bancă la alta cercetînd 
tențîe cum au rezolvat 
exercițiile. O pionieră a
ționat tema folosind mai mul
te variante, lucru apreciat de 
către profesoară.

— Lăzărescu. ce lecție ai 
pregătit pentru această oră ?
— întrebă tovarășa profesoară 
Josan Olivia.

— Lecția noastră se intitu
lează : Proporții . - 
derivate cu ter
meni schimbați
— veni răspun
sul.

— Mihoc, ce 
folosit pentru 
mei ? — se i
soara.

■— Am împărțit termenii 
unui raport cu același număr
— răspunse elevul.

Pe rînd, au expus modul în 
care și-au rezolvat temele șco
larii Lăzărescu, Popa, Dum- 
brăveanu și alții.

Mulțumită de răspunsul pri
mit; profesoara ceru copiilor 
să-și' deschidă maculatoarele.

— Să poftească la tablă e- 
leva Metecz Margareta — 
zise ea.
' Dinfr-o bancă se ridică o 

fetiță blondă.
— Balint, dictează o pro

porție — ceru tcv. Josan.

Ea tablă, eleva scoasă la 
răspuns se concentră cîteva se
cunde, apoi începu să scrie. 
Noi și noi cifre s-au aliniat 
sub prima proporție. In clasă 
s-a lăsat liniștea. Toți elevii 
lucrau. Creioanele fugeau cu 
repeziciune pe foile caietelor. 
Profesoara, irecînd 
bănci, urmărea cum 
elevii exercițiul. La 
ment dat. eleva de la
opri. Zîmbi mulțumită colegi-

printre 
rezolvă 

un mo- 
tablă se

Colectivul îl poate ajuta
: procedeu ai 

rezolvarea te- 
informă profe-

lor. Pînă atunci răspunsul 
fost bun.

— Ca să fii sigură că 
ceasta este o proporție 
faci ?

— Voi aplica 
fundamentală — 
leva.

Pe tablă au 
noi cifre...

— Din proporția 
să formăm proporții 
cu termeni schimbați 
puse profesoara.

Margareta a scris 
ceea ce i s-a cerut, 
s-a părut că ceva nu e bine. 
S-a oprit. Nu-șî dădea seama 
unde a greșit. Profesoara a 
numit un elev s-o ajute și e- 
xercițiul a fost rezolvat.

a

a- 
ce 

sugeră profesoara, 
proprietatea 
răspunse e-

apăriit apoi

rezultată 
derivate
— pro-

pe tablă 
Totuși i

tipuri de cojoace cu față textilă și 
din piele impermeabile de toamnă, 
un variat stoc de paltoane și alte 
mărfuri de sezon. De asemenea ma
gazinul de menaj nr. 62 din Petro
șani a fost aprovizionat îh cursul a- 
cestei săptămîni cu diverse servicii 
de masă din porțelan, tacimuri ino
xidabile, servicii pentru cafea, ceai.

— Ai primit nota 7 — a- 
nunță ea trecînd pe Metecz 
la loc.

— Să vină la răspuns 
Cornel.

...Din a doua bancă 
lingă ușă se desprinse un 
slăbuț, înalt și se îndreptă cu 
pași nesiguri spre tablă.

—•. Ia uită-te la exercițiul 
de pe tablă și spune-ne cîte 
proporții derivate s-au obți
nut- și cîte . mai. pot fi. obți

nute ?
Copilul cerce

ta .'-ifrele de pe 
tablă apoi își 
lăsă privirea în

jos. S-au scurs cîteva clipe.
— Hai, Pop, gîndește-te, nu 

e greu de răspuns. Dacă ur
mărești exercițiul îți dai sea
ma ce ai de făcut. Elevul își 
ridică iar ochii, se uită lung 
la cifre, se încruntă, dar fără 
rezultat. El nu 
pentru ora de 
Privirile tuturor
dreptate spre tablă. Un mo
ment copiii s-au uitat cu mus
trare la colegul lor. Ceilalți 
știau lecția și erau dornici să 
demonstreze acest lucru...

citise nimic 
matematică.

erau în-

MARGARETA CHIOREANU

(Continuare în pag. 3-a)

Zilele acestea, 
magazinele din 
Valea Jiâlui au 
primit pentru des
facere numeroase 
produse noi. La 
Petroșani maga
zinul textil nr 1 a 
pus în vînzare un 
larg sortiment de 
stofe din > lină cu 
textură dublă, 
blănuri sintetice, 
țesături ' c'i relon 
și mătase, ma
gazinul de confec
ții nr. 5 — diferite

C&rfi noi
In cursul acestei săptămîni la 

„Librăria Noastră" jtfn Petroșani, 
au sosit 3 000 de cărți noi. Printre 
cărțile din colecția „Biblioteca pen
tru toți" se află culegerea de versuri 
„Moartea căprioarei" de N. Labiș, 
„Ecourile pădurii"! de Șt. Zeromski, 
iar din colecția „Oameni de seamă" 
au fost primite cărți despre viața și 
activitatea lui Nansen și Alecu Russo 
si altele. Pentru tinerii care sînt în
scriși la învățămîntul politic au so
sit 2100 volume de culegeri de lecții 
,Jn ajutorul celor care studiază sta
tutul U.T.M.".

„Revista melodiilor**
O.S.T.A. București a organizat un 

turneu în Valea Jiului. Ieri ansamblul 
artistic a prezentat la Aninoasa două 
spectacole cu „Revista melodiilor". 
Programul de varietăți format . din 
cîntece populare romînești, muzică 
ușoară și melodii indiene a foef viu 
aplaudat de spectatori.
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Pașii tinereții ?
♦

“7 orile s-au ivit de după eres- 4 
" tete Paringului. Orașul ♦ 

Petroșani se trezește în frămîn- ț 
tarea unei mulțimi de oameni 
care-și poartă pașii către locu
rile lor de activitate. Cei mari se 
îndreaptă grăbiți spre servicii. 
Școlarii, purtînd ghiozdane sau 
serviete sub brațe, se îndreaptă 
spre sălile de clasă.

Prin forfota aceasta de oa
meni, se văd în fiecare zi tineri 
îmbrăcați în haine negre, pe'ca
re strălucesc nasturi aurii. De
sigur, după uniforme li cunoaș
teți. Sînt studenți, viitorii con
ducători ai industriei noastre 
extractive.

I-ați întîlnit pretutindeni. O 
dată cu începerea noului an u- 
niversitar ei aduc în orașul de la
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nii. Zile și nopți, după începe- i 
rea noului an universitar, asfal
tul străzilor e bătut de tinerii 
îmbrăcați în uniforma I. M, Pe- ț 
troșăni. Culoarele institutului re- * 
trăiesc atmosfera de liniște în ț 

timpul orelor și <
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poalele Paringului o atmosferă

O dată cu aciuirea primitor 
stropi de rugină pe verdele în
chis al frunzelor de castani) o- 
rașul și-a primit din nou priete-
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Ea orizontul superior al carierei Bănită, minerul 
Butnaru loan perforează noi găuri. In curînd, explozia 
va smulge alte sute de tone calcar siderurgic, care vor 
lua drumul furnalelor.

i atmosfera de | 
zgomot în pauze. Orașul cărbu- j 
nelui i-a primit pe studenți cu ț 
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In scurt timp s-au integrat și eî 4 
t 
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brațele larg desfăcute. Cei mai 
tineri, „bobocii", au pornit să-l 
cunoască. Au colindat noile și 
modernele cartiere precum și e- 
dificiile construite în oraș. Au 
fost în grupuri să viziteze mina 
Dîlja, lulnd contact din primele 
zile cu tărîmurile meseriei lor.

4
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4petitru lucrarea de dl 

In curînd ei își vor lua 4 

spre minele unde li se 
repartizarea. După cinci

ca atiteă serii înaintea lor în 
viața și activitatea studențească 
legată de viața cotidiană a ora
șului. Seria absolvenților se pre
gătește 
plomă. 
drumul 
va da
ani și jumătate de muncă neîn
treruptă în cetatea științei, în ini
mile fiecăruia au pătruns crim- 
peie din viața orașului, crîmpeie 
pe care ei le vor purta încrus
tate acolo ca niște tablouri dragi 
din anii studenției. Aici și-au 
petrecut anii cei mai frumoși ai 
vieții, anii de cristalizare a gin- 
dirii, anii desăvîrșirii maturizării.

IOAN BUREȚEA 
student I.M.P.
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80 de ani de
„0

ba 13 noiembrie 1964 s-au împli
nit 80 de ani de la prima repre
zentare, pe scena Teatrului Națio
nal din București, a piesei „O scri
soare pierdută" de Ion Luca Cârâ
itele.

Marele scriitor, care era în ace
lași timp și un subtil cunoscător al 
meșteșugului teatral, a participat ac
tiv la punerea în scenă a operei 
sale, urmărind cu grijă, respectarea 
textului și a ideilor ce se desprind 
din dialog. Această premieră a avut 
o distribuție de zile mari, cupririzînd 
forțele cele mai valoroase ale Tea
trului Național.

Spectacolul s-a bucurat de un 
mare succes. Totuși, cronicarii tim
pului, folosind tactica struțului, au 
minimalizat capodopera lui Caragiale 
neluînd în seamă tăișul satirei în
dreptat împotriva moravurilor și a 
tipurilor reprezentative ale claselor 
stăpînitoare.

După moartea marelui I.L. Cara- 
giale, stilul de joc, (de interpretare), 
a început treptat (intenționat) să se 
degradeze deoarece satira ascuțită și 
ifonică ce se degajă, atît din text, 
cît și din interpretare nu putea să 
lie pe placul „miniștrilor" și „senato
rilor" adepți ai politicii de exploatare 
și corupție.

Astfel, piesa „O scrisoare pierdu-

fwilwlil înurnatiana) 
al laniiiai la Parii

ba 4 noiembrie a început la Paris, 
la Teatrul Champs Elysee cel de-al 
doilea festival internațional al dan
sului. Scopul acestui festival este 
îndeosebi să descopere noi talente, 
nu să consacre personalități deja ce
lebre.

ba acest festival vor participa 
Ansamblul de balet al Operei Regale 
din Stockholm, Ansamblul Paul 
Taylor (S.U.A.), London Festival 
Ballet, Ansamblul de balet din Fran
ța, Ansamblul de balet al Operei din 
Kiev.

Festivalul va dura pînă la 10 de
cembrie a. o.

la prima reprezentare a piesei 
scrisoare pierdută**
tă“ a fost transpusă în scenă cu 
accent periferic, pentru ca cei din 
conducerea burgheziei să nu se simtă 
ofensați, creînd în acest fel d intr-o 
operă satirică realistă, o simplă co
medie gratuită, bazată numai pe 
speculații ieftine și pe comic ver
bal. Denaturat la maximum, acest stil 
de interpretare a reușit să deformeze 
adevăratul caracter al „Scrisorii pier
dute".

In urma marilor prefaceri ce au 
avut loc în țara noastră în ultimii 
douăzeci de ani. cultura și arta au 
fost călăuzite pe făgașul adevărului. 
Azi, opera marelui dramaturg I.L. 
Caragiale este valorificată și prezen
tată publicului spectator așa cum a 
fost gîndită și scrisă de autor, în 
spiritul revoluționar al realismului 
critic.

In toamna anului 1948. la Bucu
rești, pe scena Teatrului Național, 
sub bagheta regizorală a maestrului 
Sică Alexandrescu „O scrisoare pier
dută" revine la forma ei inițiala 
după 60 de ani de falsă redare sce
nică.

O mare și grea sarcină a revenit 
astfel actorilor și regizorului artis
tic. Pentru ca stilul și ironia satirică 
a lui I. L, Caragiale să nu fie tră
date. ci tălmăcite aidoma gîndirii sale 
creatoare, a fost nevoie de redarea

Punct de plecare
ЙЙІв атаевШ a avut 

too la clubul sindicate
lor din Petroșani o șe
dință de lucru. La in
dicația Comitetului oră
șenesc de partid și a 
Consiliului local al sin
dicatelor, a fost numit 
aici un nou director de 
c-Iub în persoana tova
rășului Hașeganu Va- 
sile. Pentru buna desfă
șurare a muncii cultu
rale în orașul Petroșani 
a fost constituit și un 
consiliu de conducere al 
clubului compus din 25 
de persoane. La ședința 
de lucru s-au format 

comisiile care vor răs
punde de diferite re- 
soarte de activitate, s-au 
luat măsuri eficiente 
pentru ca activitatea 
clubului să facă pași 
însemnați pe linia cul
turalizării oamenilor 
muncii.

Recenta ședință de 
lucru a constituit un a- 
devărat punct de pleca
re în activitatea cultu- 
ral-artistică și educativă 
pe un drum pe care 
conducerea clubului și 
consiliul său de condu
cere vor trebui să mear
gă neabătut, contribuind

adevăratei stări civile a personajelor, 
de restabilirea caracterului critic rea
list al operei, într-un cuvînt, de re
darea autentică a stilului „Caragia- 
lesc".

Tradusă în multe limbi străine, 
piesa „O scrisoare pierdută" a fost 
montată pe nenumărate scene din 
străinătate, unde regizorii teatrelor 
respective, sub îndrumarea directă a 
maestrului Sică Alexandrescu, au rea
lizat spectacole la un înalt nivel 
artistic. I

Spectacolul Teatrului Național din 
București, prezentat Ia Paris, a fost 
considerat în unanimitate de către 
presa de specialitate, ca o mare rea
lizare, atît din punct de vedere al 
operei dramatice, cît și din punct de 
vedere' al interpretării artistice.

Astăzi, prin grija partidului și a 
guvernului, opera marelui dramaturg 
I.L. Caragiale a fost redată poporu
lui.

Pentru noi, actorii, piesele lui I.L. 
Caragiale sini o școală a realizării, 
a interpretării firești și expresive, a 
creări) de personaje vii prin care se 
satirizează moravurile unei societăți 
de mult dispărute,

G. IORPĂNESCU
actor

Teatrul de stat Petroșani

din plin la dezvoltarea 
mișcării artistice de «- 
matori în orașul Petro
șani.

De asemenea, facem, 
cu acest prilej, un apel 
către toți iubitorii artei 
și culturii din orașul 
nostru, către toți tinerii 
dornici de a-și valorifi
ca talentul pe scenă 
sau în alte ramuri ale 
muncii culturale, să 
participe în număr cît 
mai mare la activitatea 
multilaterală a clubului 
sindicatelor d»n Petro
șani.

Pregătirile pen
tru noug premie
ră de la Teatrul 
de stat din Pe
troșani cu piesa 
„Măsura pentru 
măsură" de W 
Shakespeare sînt 
în toi. Jață-1 pe 
maistrul croitor 
Nicol ae Moga 
(dreapta) prt- 
bind up costum 
de epocă.

P« ecranele cinematografelor din Petroșani

„Falsificatorii de bani
Intre 17 și 21 noiembrie a.c., pe 

ecranul cinematografului „Republica' 
din Petroșani va rula filmul „Falși 
ficatoui de bani", o producție a stu 
diourifor „Hunia" din R.P. Ungară

Acțiunea filmului se petrece i> 
preajma anului 1890 în Ungaria, care 
se pregătește să-și sărbătorească » 
niversarea milenară.

O aristocrație înfumurată pînă 
la ridicol, întreeîndu-se în a se lău
da cu vechimea blazonului și a ar
borelui genealogic; o burghezie ve
nală, acaparatoare, manifestind dis 
prețul clasei prospere față de no 
bilirnea mai mult sau mai puțin rui
nată, o burghezie ahtiată totuși după 
titlurile nobiliare pe care și le cum
păra cu banii posedați din belșug : 
un aparat de stat corupt reflectin'! 
concepția politică, morala clasei pe 
care o slujește: „banul nu are mi 
ros" — iată în linii mari tabloul e- 
pocii înfățișate în această comedie 
satirică. Mai estompat apar cei asu
priți, exploatați, mizeria, umilința, 
mai cu seamă la începutul filmului 
cînd ne este prezentat eroul principal 
și familia acestuia.

Pelicula cinematografică urmărește 
evoluția rapidă a eroului principal 
Bânyaî Piter. La început un umil 
funcționar, eu un salariu ce abia-i 
ajunge ca să-și hrănească familia,

Lexicon despre pictură
Editura vest-germană „Kindler" a 

scos de sub tipar primul volum al 
unui lexicon al picturii. Lexiconul, 
care va avea în total șase volume, 
va conține biografiile a 1 200 de pic
tori, 1 200 de reproduceri în culori 
pe cite o pagină întreagă și 3 000 de

STEAGUL ROȘU

Bânvai Peter reușește repede să ur
ce treptele societății burgheze, a 
jungînd consilier imperial. Acest ur
cuș se datorește unei simple întîin- 
plări și anume aceleia a descoperirii e- 
roului că el este un talentat desenator, 
Desenează la început o bancnotă care 
uimește prin asemănare cu cea ade
vărată. Pusă pe piață ea nu se deo
sebește de una adevărată. Cinstit, și 
.otodată mșpaimîntat de eeea ce 
a făcut, colindă magazinele pentru 
a o retrage. Dar nu o mai găsește. 
Surprins de anumite împrejurări e- 
roul continuă totuși să falsifice bani 
și astfel treptat, cu ajutorul acestora, 
urcă cele mai înalte trepte ale aris- 
ocrației.

Satiră ascuțită amară, filmul de
mască concepția, imoralitatea burghe- 
zo-moșierimii din Ungaria, amintind 
puțin atît de operele lui Caragiale 
cît și — in privința evoluției erou
lui — de personajul principal din 
filmul „Domnul Topaze" pe cate spec
tatorii din Petroșani au avut ocazia 
să-l vizioneze de curînd.

☆

Pe ecranul cinematografului ,,'7. 
Noiembrie", va rula începînd de -mîi- 
ne 16 noiembrie filmul „Călătorie în 
balon", o producție a studiourilor 
franceze. Filmul este colorat — «toe- 
rnaacop.

reproduceri în alb-negru, Volumul al 
6-lea va fi consacrat diferitelor sti
luri în pictură, însoțite de analize 
aprofundate.

La editarea acestui uriaș lexicon 
vor colabora numeroși critici de ar
tă, directori de muzee etc.

~ ~~Г-~ ~ Г*

QL-cl (uitat deelt o oai'ă
Stau și mă-ntreb pentru ce
Sînt defectă, cînd puteam

să fiu doar bună ? 
Pentru ce nimenea
Nu ae-ngrijește de viața mea ?...

/je fapt, cu primul vers începe 
și melodia de muzică ușoară 

„La un pas de fericire". Dar altfel 
continuă melodia adevărată. Cu ver

surile de mai sus iși poate citua 
„fericirea" stația de radioamplificare 
a clubului muncitoresc din Lonea, 
care „zace" de multă vreme irdr-un 
ungher al clubului. Problema aces
tei stafii a mai fost pusă cindva, 
clnd, de asemenea, „zăcea la pat" 
ca și acum. S-au luat atunci măsuri 
și o vară întreagă a cintat. Dar un. 
prăpăd s-a abătut din nou asupra ei

și acum iși plinge 
amarul alături de 
mai multe difu
zoare, bobine, 
cărți (bune r de 
citit ?f) și un
țambal cu... lipsuri 
pe la corzi. Ni
meni insă n-o în
țelege. E drept că 
nu are un tată 
bun. pentru oă 
nici clubul nu are 
director din 15 
septembrie a.c., 

iar fostul consiliu 
de conducere al 
clubului, și așa 
numai pe hirlie, 
s-a dizolvat de 
tot. Activitatea 
culturală este și 
ea la pămlnt. Și 
stația de ampli
ficare, chiar In 
starea țr "are 

se află, știe toate acestea. De aceea, 
ar vrea să cinte, să strige, sa cheme 
lumea la club, dar cum? Dacă... n-a 
mai țin lămpile... dacă și-a pierdut 
vocea...

Nu-i vorbă că are stația asta și 
alți tați: comitetul sindicatului mi
nei, conducerea minei... Dar aceștia 
sint... tați vitregi. Sini vitregi cu ea 
pentru că пи-și apleacă urechea la 
suspinele-i disperate s-o ducă la nis
caiva doctori mai pricepuți care s-o 
vindece.

Titlul „N-a dansat deci! o vară" 
este, bănuiesc că vă aduceți aminte, 
de film; pe clnd titlul „N-а cintat 

MICROFOILETOANE
dealt o vară" este, desigur ați re
marcat, de microfoileton și ni l-a su
gerat tăcerea stației de amplificare 
a clubului muncitoresc din Lonea, 
tăcere care, in acest caz, nu mai este 
de aur.

Aaum... fie film, fie microfoileton, 
această stafie trebuie „pusă pe pi
cioare". Iar In premieră să prezinte 
noua melodie care i se potrivește de 
minuna: „N-a cintat decit o vară" 
Pentru că acum sclncește cu sughi
țuri o melodie din opereta „Lăsați-mă 
să clni".

\Toi. cărțile, n-am vorbit nici- 
odată. Despre noi s-a vorbit 

însă și sa vorbește trudi și pretutin

deni. Dar acum nu mai putem răb
da. Avem și noi o vorbă pe care 
vrem s-o spunem aici.

Siniem la număr 3 000 de surate. 
Ne-ат făcut ucenicia la școala de 
calificare de la E. M. Lonea. N-am 
prea avut prieteni acolo. De aceea, 
niște stăplni de-ai noștri mai „gri
julii" ne-au transferat й biblioteca 
clubului din localitate, zice-se să in
trăm și noi in atribuțiuni.

Nu ne-ат opus. Dimpotrivă. Do
ream din tot sufletul acest lucru. 
Dar... vai nouă! Ce soartă nemiloa
să ne-a fost hărăzită! In loc să fim 
așezate in rafturi, să delectăm oa
menii CU frumosul și utilul din pagi
nile noastre, am fost aruncate alan
dala într-o cămăruță- De vreți să ne 
vedeți, uitați-vă In poza de alături. 
Nai siniem. Da. șintem vecine cu sta
ția de amplificare.

Ducem împreună aceeași viață mo
notonă, lipsită de bucurii, de satis
facții. Pentru noi nu există rafturi 
ca pentru alte cărți. Stăm închise 
inir-o încăpere întunecoasă, jilavă. 
Dacă am fi scoase la lumină, dacă 
am fi expuse văzului oamenilor, am 
răspindi și noi lumină, că doar asta 
rti-i menirea. In drumul nostru am 
trecut și prin biblioteca clubului. 
Ne-ar fi plăcut să stăm acolo. Era 
cald și bine. Doar pereții îs nezugră- 
oifi de vreo 5 uni, dar nai n-aoeam 

chem ii noi o- oarbă

pretenții la asta. Am stat acolo în
ghesuite pe o masă vreo săptâmină. 
O dată a venit ța bibliotecă tovară
șul Șandru Iosif, președintele comi
tetului sindicatului minei. Am fost 
martorele unui scurt dialog între to
varășul Șandru și tovarășa Ferche- 
zău-Doroțan Aurica, bibliotecara clu
bului.

—■ Ce-i cu maldărul ăsta de cărfi 
aici, tovarășă bibliotecară ?

— Păi n-avem rafturi, tovarășe 
președinte. Ne-ați promis de atitea 
ori că ne faceți. Acum avem nevoie 
mai mult ca oriclnd de aceste raf
turi. Unde să pun atitea cărți? Ve
de# și dvs.

— Du-le in cămăruța aia unde-i și 
stația de amplificare. Și lasă-le a- 
colo. Vom face noi și rafturi...

Dar n-au făcut. Singurii noștri 
prieteni sint șoarecii. Dar filete pe 
care le parcurg ei nu mai rămîn file, 
ci jumătăți de file. Unele nu mai ră- 
mln de toc. Le „savurează" de tot. 
Îs foarte lacomi la citit spiridușil 
ăștia.

Nu-i păcat oare de bană cu care 
am fost cumpărate ? Să fim lăsate 
pradă șoarecilor? Noi avem doar 
altă destinație...

Să fim scoase la lumină fa să ;m- 
prăștiem lumină. Atît am avut de 
spus"...
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Alegeri în organizațiile de partid Noi blocuri finisate
Probleme majore în dezbaterea

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri în organizația de 
bază din sectorul transport al pre- 
parației Petrila s-a caracterizat prin 
grija și* răspunderea cu care mem
brii și cartdidații de partid se ocupă 
de bunul mers al activității econo
mice. de expediere ritmică ă pro
ducției de cărbune prelucrate 
In acest an, planul de trans
port a ; fost realizat în proporție de 
107 la sută, iar din totalul producției 
de cărbune prelucrate s-a expediat 
prin trenuri marșrute 39,7 la sută

In cadrul sectorului își desfășoară 
activitatea o organizație de bază pu
ternică, cu un număr însemnat de 
membri și candidați de partid, care 
are în jurul ei un puternic activ fără 
de partid. Numeroși comuniști. în
tre care tov. Stoica lsac, Gaier 
Gheorghe, Terbea Nieolae, Șiklodi To
nta,'Pădure Avram, Marca loan, Dă- 
neț Nieolae și alții sînt exemple de 
muncă înaintată pentru buna desfă
șurare a transportului. Primind în 
perioada care s-a scurs de la ulti
mele alegeri un număr de 17 candi
dați și 13 noi membri de partid, or
ganizația de bază din sectorul trans 
port își îndeplinește cu mai mult suc 
ces rolul de conducător politic.

Gu toate acestea, atît> darea de 
seamă cît și discuțiile purtate pe 
marginea ei s-au caracterizat prin
tr-un puternic spirit critic și auto
critic, printr-o înaltă grijă pentru 
înlăturarea lipsurilor, pentru îmbună
tățirea activității organizației de ba
ză și a întregului colectiv.

Dezbaterile adunării de alegeri 
au subliniat că de activitatea secto 
rului de transport depind realizării? 
întregului colectiv al preparației 
Dacă cei dih sectorul de transport 
sînt părtași la realizări, totodată 
ei se fac vinovați și pentru unele 
lipsuri. Biroul organizației de bază 
a neglijat sarcinile ce-i revin pri
vind luarea de măsuri pentru apli
carea prevederilor cuprinse în hotă
rârile adoptate de adunările generale

.bind îmbunătățirea activității eco
nomice a sectorului. Iată un exemplu. 
Ia sector s-a făcut puțin în ce pri
vește îndeplinirea obiectivelor din 
planul pregătirilor de iarnă. Această 
stare de lucruri a constituit obiec
tul unei analize în cadrul unei adu-

Pregătirea producției anului 196S
(Wrmare din pag. l-a)

Rezervele interne în cadrul unități
lor noastre economice n-au fost e- 
puizate. Iar acum, în perioada pre
gătirilor în vederea asigurării bunu
lui mers a! producției în anul viitor, 
valorificarea lor cît mai largă se im
pune cu deosebire. lata doar cîteva 
dintre acestea. In primul rînd, să se 
acorde o atenție deosebită ridicării 
la plan a tuturor sectoarelor și bri
găzilor. In perioada celor 10 luni au 
rămas sub plan cu cite 1600—10 700 
tone cărbune sectoarele III — mina 
Lonea, I șl IV mina Petrila, 1, II și 
IV mina Vulcan, IV A, IV В și V 
de la mina Lupeni. De asemenea, din 
totalul de 396 brigăzi de mineri au 
rămas sub plan 122 brigăzi. Condu
cerile tehnico-administrative, organi
zațiile de partid sînt chemate să a- 
sigure crearea de condiții tehnico- 
materiale optime în vederea ridicării 
la plan a tuturor brigăzilor și sec
toarelor rămase în Urmă — condiție 
de seamă pentru. îmbunătățirea acti
vității economice a exploatărilor.

Un alt indice căruia trebuie să 1 
se acorde mai multă atenție este ca
litatea producției. Pentru depășirea 
procentului de cenușă admis la pro
ducția brută, exploatările miniere au 
fost penalizate cu 61 668 tone de 
cărbune. Lipsă de grijă pentru cali
tatea producției se manifestă și Ia 
fabrica de pline, la Viscoza Lupeni, 

couiuxii^tiloir 
nări generale a organizației de 
bază. Gu prilejul analizei s-a arătat 
că trebuie luate măsuri pentru evi
tarea strangulărilor de producție în 
timpul iernii. Atunci, în hotărîrea a- 
dunării generale a organizației de ba
ză s-a cerut condwerii sectorului 
să ia măsuri ca prahtțl pregătirilor 
de iarnă șă fie înfăptuit din timp 
Măsurile recomandate de adunarea 
generală n-au fost însă înfăptuite în 
întregime. Tovarășul Mihai Constan
tin și alți participanți la discuții au 
scos în evidență o serie de lipsuri 
în aprovizionarea echipelor cu ma
teriale, ceea ce provoacă greutăți 
în pregătirea producției pentru iar
nă. Comunistul Florescu Ioan a ară
tat că unele echipe de întreținere 
efectuează lucrări de slabă calitate 
și nu folosesc efectiv timpul de lu
cra.

Numeroși participant! la discuții 
au subliniat că multe dip aceste lip 
suri nu ar fi existat dacă toți mem
brii și candidații de partid din sec
torul de transport și-ar fi îndeplinii 
sarcinile. In darea de seamă au fost 
criticați tov. Cînceanu Sițpion. Flo- 
rea Nieolae, Oprea Alexandru. Dan 
Lazăr și Crișan Cornel pentru inac
tivitate, pentru neîndeplinirea sarcini
lor ce le revin în calitate de comu
niști. Alți membri și candidați de 
partid între care Ciobeică Ștefan, 
Sîrb Livîu. Gosfea Nieolae. Dincă 
Gheorghe și Țigănuș Gheorghe nu 
participă cu regularitate la adunările 
generale. Vechiul birou al organiza
ției de bază nu i-a tras cu seriozi 
tate la răspundere pe cei care șe fac 
vinovați de asemenea lipsuri. Aduna 
rea generală a arătat că una din 
sarcinile importante ce stau în fața 
noului birou este activizarea tuturor 
membrilor și- eandidaților de partid, 
întărirea simțului lor de răspundere 
față de sarcini, creșterea rolului lor 
de mobilizatori ai colectivului

Discuțiile purtate au constituit un 
bogat izvor de învățăminte pentru ac
tivitatea de viitor. Mai multi vorbi
tori între care Cînceanu Gheorghe, 
Iacob Eftimie, Lebu Gheorghe, Kiss 
luliu au cerut ca toți membrii or
ganizației de bază să tragă învăță
mintele din deficiențele de pînă acum 
pentru ca ele să nu se mai repete ta 
viitor. De altfel, hotărîrea adoptată

I.E.L. și cooperativele meșteșugărești. 
Organizațiile de partid, conducerile 
tehnico-administrative trebuie să tra
gă concluziile necesare din această 
stare de lucruri și să ia toate mă
surile pentru a mobiliza colectivele 
la îmbunătățirea calității produselor

ІП anul 1965 unităților economice 
din Valea Jiului le revin sarcini spo
rite. Producția de cărbune pe bazin 
înregistrează o creștere de 4,6 la 
sută, iar productivitatea muncii va 
trebui să atingă 1,322 tone/poșt. In 
anul viitor va trebui să facem noi 
progrese pe calea reducerii prețului 
de cost. respectiv de la 140,30 
lei/tona de cărbune, la 139,13 
lei/tona. Sarcini importante sînt pre
văzute în privința creșterii producției, 
productivității muncii și reducerii 
prețului de cost și pentru celelalte 
unități economice.

Cunoașterea cu 5 luni înainte a 
sarcinilor pe noul an — ultimul an 
al șesenalului — a creat posibilități 
pentru buna pregătire a producției 
anului viitor, pentru realizarea indi
catorilor de plan prevăzuți pentru 
primul semestru al anului 1965 încă 
din trimestrul IV a.c. Adunările ge
nerale de alegeri și conferințele de 
partid, ce au loc în această perioa
dă, consfătuirile pentru dezbaterea 
cifrelor de plan cu masa de munci
tori, ingineri și tehnicieni ce vor 
avea loc in perioada care urmează 
trebuie să se desfășoare sub semnul 
unei - griji deosebite pentru luarea 

de adunarea generală constituie pen
tru noul birou, pentru întreaga orga
nizație de baza un program de acti
vitate rodnică. Printre sarcinile im
portante cuprinse în hotărîre se nu
mără luarea de măsuri pentru pre
gătirea sectorului ca în anotimpul 
rece să desfășoare o activitate nor
mală, aprovizionarea echipelor de în
treținere cu materialele și piesele de 
schimb necesare, repartizare? judi
cioasă a membrilor și eandidaților 
de partid în locurile hotărîtoare ale 
procesului de producție, organizarea 
mai temeinică a timpului de lucru 
pentru reducerea timpilor de stațio
nare a vagoanelor și expedierea pro
ducției de cărbune printr-un număr 
sporit de trenuri marșrute și concen
trate — condiții de seamă pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice ce 
stau în fața preparatorilor petrileni.

EMIL TRUȚA
secretarul Comitetului orășenesc 

de partid Petrila

Colectivul Й
(Urmare din pag. l-a)

— Se vede că azi iar ai venit ne
pregătit la școală — trase profesoa
ra concluzia. Prea des ai lipsit de 
la orele de matematică — constată 
ea uitîndu-se în catalog. Așa nu 
mai merge Pop. Acum primești nota 
3. Cînd ți-o vei corecta ?

Cornel nu răspunse nimic. Se duse 
și se așeză în bancă. Ce era de fă- 

masurilor necesare valorificării tu
turor rezervelor interne pentru a- 
sigurarea realizării și depășirii sar
cinilor de plan sporite la toți indi
catorii pe anul 1965. Adunările șl 
conferințele de partid constituie un 
cadru potrivit pentru a stabili obiec
tivele de întrecere pe anul 1965, rea
lizarea cărora trebuie să devină o 
cauză a tuturor colectivelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni.

îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor de în
trecere pe anul în curs și realizarea 
ritmică din prima zl a sarcinilor pe 
anul viitor, depind în mare măsură 
de pregătirea unităților pentru perioa
da de iarnă. In acest scop, precum 
și pentru crearea condițiilor nece
sare realizării sarcinilor de plan pe 
anul 1965 au fost elaborate planuri 
de mesuri corespunzătoare. Este îmbu
curător faptul că îndeplinirea aces
tor planuri la majoritatea unităților 
șe află într-un stadiu avansat. To
tuși la unele unități, cum ar fi mi
nele Lonea, Petrila, Vulcan, prepara- 
ția Petrila, E.D.M.N. mai sînt rămi- 
neri în urmă, îndeosebi în ceea ce 
privește asigurarea condițiilor pen
tru haldarea sterilului. Nu s-au luat 
toate măsurile pentru buna desfășu
rare a transporturilor la suprafață, 
nu s-au asigurat stocurile necesare 
de materiale Ia toate unitățile C.C.V.J

O altă măsură de cea mai mare 
importanță peptru realizarea planului 
pentru 1965 este asigurarea rezer-

Ultimele săptămîni din acest an 
sînt folosite de constructorii petrileni 
pentru încheierea lucrărilor interioa
re la o seamă de blocuri, pregătin- 
du-le pentru darea în folosință.

Predarea blocului E 3, avind 56 
apartamente este iminentă. Deja toa
te finisajele sînt terminate, în pre
sent făcîndp-se mici retușări pe ur- 
да celor constatate la autorecepție.

NOTĂ • Neajuns ce
Spațios, curat. înzestrat cu echi

pament modem, magazinul eu auto
servire din Petroșani (gestionar An- 
ghel Constantin) a cîștigat pe merit 
aprecierea sutelor de cumpărători 
ce-1 vizitează zilnic. Intr-o lună per
sonalul din această unitate corner 
cială vinde oamenilor muncii aproxi
mativ 10 0Й0 kg preparate din carne, 
6 000 kg ulei, 3 000 kg brînzeturi, 
20 000 kg diferite produse zaharoase 
etc. Abundența mărfurilor, deservirea 
rapidă și civilizată au făcut ca în 
primele 10 luni ale acestui an maga
zinul să desfacă peste plan o mare 
cantitate de mărfuri. De cîtva timp 
însă personalul de aici întîmpină 
mari greutăți din cauza neridicării

poate ajuta
cut ? — se întreba neliniștit în timp 
ce profesoară preda lecția nouă.

★
Pînă la sfîrșitul trimestrului, si

tuația la unele obiecte se mai poate 
îndrepta. Aeest lucru însă nu-l poa
te realiza Pop Cornel singur. Numai 
ajutorul stăruitor al colectivului 
clasei а ѴІІ-а C de la Școala me
die Petrila va reuși să-1 aducă pe 
drumul cel bun.

velor pregătite la toate exploatările. 
Pe această linie trebuie să perseve
reze mai ales minele Vulcan, Lupeni 
și Petrila unde lucrările de pregă
tiri sînt rămase în urmă. Pe C.C.V.J. 
există o rămînere în urmă la lucră
rile de pregătiri care însumează peste 
3 500 m I. Recuperarea rămlnerii în 
urmă la lucrările de pregătiri consti
tuie un imperativ pentru toate ex
ploatările. •

In scopul înfăptuirii sarcinii de 
mare răspundere de a se realiza o 
productivitate pe bazin de 1,322 tone 
cărbune pe post trebuie perseverat 
mai ales pe linia extinderii tehnicii 
noi, a metodelor avansate, ridicării 
calificării cadrelor și întăririi asis
tenței tehnice. Cu multă atenție tre
buie urmărită realizarea planului de 
investiții în scopul asigurării capaci
tății de producție necesară în fiecare 
unitate.

A rămas o perioadă scurtă ptnă 
cînd vom păși pragul anului 1965. 
Organizațiile de partid, organizațiile 
de masă și conducerile tehnico-ad
ministrative trebuie să desfășoare o 
activitate susținută, plină de iniția
tivă, pentru a asigura îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de 
plan pe anul 1964 și realizarea încă 
din acest trimeetru a indicatorilor 
de plan prevăzuți pentru anul viitor, 
pentru crearea condițiilor optime ca 
în anul 1965 colectivele unităților 
noastre economice să pășească pe 
treptele unei activități economice și 
mai fructuoase.

După acest obiectiv, urmează blocul 
E 4 unde s-au făcut deja tencuielile 
interioare, rămînînd gumai zugrăve
lile, vopsitorjile, parchetul, ea și blo
cul E 1 la care operațiile de fini 
saj sînt de asemenea mult avan
sate. Toate aceste blocuri au ctfa 
56 apartamente, împreună însumînd 
5250 mp suprafață looativă — și ca
re vor fi puse la dispoziția oamenilor 
muncii în următoarele săptămîni.

trebuie remediat
la timp a ambalajului. Neglijîndu-și 
sarcinile. l.R.V.A. Petroșani uită u- 
neori că în această unitate volumul 
mare al ambalajelor duce la lipsă 
de spațiu, imposibilitate de a ma
nevra mărfurile după cerință, pier
dere de timp cu mutarea lor de M- 
colo și uneori chiar la blocarea cu
loarelor de acces.

A. NICULESGU

Aținerii pe care îi vedeți în 
clișeu lucrează în brigada lui 
Goldani Gheorghe din sectorul 
V sud al minei Lupeni. In ziua 
cînd au fost fotog.rafiați, ei s-au 
prezentat primii la pontaj.

PR06RAM DE RADIO
16 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Sotiști de 
muzică ușoară, 8,00 Sumarul ziaru
lui „Scînteia", 9,01 Muzică de es
tradă, 9,35 Arii și duete din operete, 
10,41 Piese interpretate de фгигі 
bărbătești, 11,00 Muzică ușoară re- 
mînească, 11,30 Muzică populară, 
12,36 Scene clin opera „Falștaff" de 
Verdi, 13,10 Melodii populare cerute 
de ascultători, 14,10 Muzică corală,
14.30 Vreau să știu, 15,30 Din mu
zica popoarelor, 17,15 Duete din o- 
pere interpretate de cîntăreți ro- 
mîni. 17,40 Tinerețea ne e dragă,
18.15 Revista economică radio, 19,39 
Din folclorul muzical ai regiunilor 
patriei — melodii din Maramureș, 
20,40 Lecția de limba rusă. Ciclul I,
21.15 Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 8,35 Melodii populare, 9,20 Piese 
de estradă, 10,00 Uverturi la operete,
10.30 Din cele mai cunoscute melo
dii populare, 11,39 Emisiune litera
ră, 11,45 Muzică ușoară, 12,35 So
liști de muzică populară, 13,37 Pro
gram de cîntece și jocuri, 14,00 Pie
se de estradă, 15,30 Muzică ușoară, 
16,00 Arii și interpreți de operă, 16,30 
Muzică populară, 18,45 Muzică popu
lară elvețiană, 19,05 Muzică ușoară 
romînească, 19,50 Pagini din opere
tele lui Johann Strauss, 20,40 Duete 
vocale de muzică ușoară, 21,30 Oa
meni de seamă din istoria culturii: 
Rubens, 22,00 Muzică ușoară inter
pretată de Maria Koterbska.

Cinematografe
16 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIB: 
Călătorie în balon; REPUBLICA: 
Ciociara; PETRILA: Totul rămîne 
oamenilor; LONEA — MUNCITO
RESC : Primul troleibuz; LIVEZENI : 
Dragoste lungă de-o seară; ANI- 
NOASA: Valsul nemuritor; VUL
CAN : Pași spre lună; LUPENI — 
MUNCITORESC: Domnul Topaze; 
CULTURAL : Dragoste la zero grade.
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Cererile Comitetului special al O.N.U
adresate

uimiiilitiiiMiinliiiilIliiiinn

(Agerpres).
al O.N.U. pentru

comerț al
America

demonstrat

Comisiei
Latină

interesul

NEW YORK 14
Comitetul special 

examinarea problemei aplicării Decla
rației cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale a cerut Marii 
dopte fără întîrziere 
găsirea unei soluții 
privește independența

A luat sfîrșit conferința 
C.E.P.A.L.

de la Santiago de Chile
SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager

pres).
Vineri au luat sfîrșit Ia Santiago 

de Chile lucrările conferinței Comi
tetului pentru 
O.N.U. pentru 
(C.E.P.A.L.).

Conferința a
manifestat de țările Americii Latine 
dezvoltării relațiilor economice cu 
statele socialiste. Participanții au a- 
doptat un proiect de rezoluție pre
zentat de delegația cubană, care se 
pronunță în favoarea unei largi extin
deri a relațiilor comerciale cu sta
tele socialiste. O altă rezoluție re
comandă ca țările membre ale 
C.E.P.A.L. să-și dezvolte comerțul cu 
alte regiuni 
de sporirea 
înregistrată

ale lumii, ținînd seama 
schimbului de mărfuri 

pe plan mondial.

Froiesful unui grup 
de oameni de șffiinfâ 

japonezi
TOKIO 14 (Agerpres).
In legătură cu sosirea submari

nului atomic american în portul 
Sasebo, un grup de cunoscuți oameni 
de știință sociologi din Japonia au 
dat publicității o declarație de pro
test în care se spune că „consimță- 
mîntul guvernului japonez la sosirea 
submarinelor atomice americane nu 
numai că amenință viața și securi
tatea poporului japonez, dar contri
buie la intensificarea pericolului iz
bucnirii unui război nuclear. Nu pu
tem, se spune în declarația celor a- 
proximativ 250 de oameni de știință, 
să fim de acord cu hotărîrea guver
nului și ne pronunțăm cu hotărîre 
împotriva vizitei acestor submarine 
în porturile japoneze".

☆

TOKIO 14 (Agerpres).
Primul submarin atomic american 

..Dragonul mării", care a vizitat timp 
de trei zile baza americană din Sa
sebo a părăsit sîmbătă dimineața 
portul, escortat de mai multe nave 
de patrulare japoneze și americane’.

După cum s-a mai anunțat, pre
zența submarinului atomic american 
a prilejuit numeroase acțiuni de pro
test, atît în portul Sasebo, cît și 
multe alte localități din Japonia.

în

G. Ball într-o vizită 
în R.F.G.

BONN 14 (Agerpres). ■
George Ball, subsecretar de stat 

al S.U.A.. a sosit sîmbătă într-o vi
zită în R.F. Germană; El va participa 
la faza finală a conferinței vest-ger- 
mano-americane în cadrul căreia se 
examinează problemele politice și e- 
conomice ale alianței atlantice. La 
Bonn, George Ball va avea întreve
deri cu cancelarul Erhard și cu mi
nistrul afacerilor externe al R. F. 
Germane, Gerhard Schroder.

Britanii să a- 
măsuri pentru 

adecvate în ce 
insulelor admi-

Angliei
nistrate de ea în regiunea Mării Ca
raibilor. Este vorba de insulele An
tigua, Dominica, Montserrat, St. Vin
cent, Barbados, St. Lucia și St. 
Kitts-Nevis-Anguilla. Comitetul reco
mandă guvernului britanic să facili
teze exprimarea liberă a voinței 
populației acestor teritorii.

Situația instabilă a guvernului 
din Saigon

SAIGON 14 (Agerpres).
înaltul Consiliu Național, organis

mul cu atribuții legislative de la Sai
gon, a ținut vineri o ședință furtu
noasă în cadrul căreia a discutat po
litica guvernului sud-vietnamez aflat 
la putere doar de zece zile. Membrii 
consiliului care au luat cuvîntul au 
criticat componența și poziția adop
tată de guvern. Unii vorbitori 
arătat că acest guvern cuprinde 
meroase personalități legate de 
chile regimuri compromise și,
este în stare să-și asigure sprijinul

au 
nu- 
ve-
nu

opiniei publice. Se afirmă că 12 din 
cei 15 membri ai Consiliului s-au pro
nunțat împotriva guvernului. Cu toate 
acestea, datorită unor manevre de 
culise, nu a fost depusă o moțiune 
de neîncredere.

Luînd cuvîntul la dezbateri, primul 
ministru Tran Van Houng, a refuzat 
să dea curs cererilor privitoare la 
schimbarea componenței guvernului. 
El a amenințat că va lua măsuri re
presive împotriva demonstrațiilor an
tiguvernamentale, dacă ele se vor 
repeta.

Televiziunea,
o problemă politică în U.S.A
NEW YORK 14 (Agerpres).
„Africa de sud consideră televiziu

nea drept un ..complot" împotriva 
regimului", se spune într-o cores
pondență din Johannesburg a ziaru
lui „New York’ Times".

Puțină lume știe că televiziunea 
este interzisă în R.S.A. 
Verwoerd a rezistat pînă 
tuturor presiunilor de a 
în țară această cucerire
moderne devenită atît de populară 
în ihajoritatea țărilor lumii. Dr. Al
bert Hertzog. ministru! poștelor și 
telegrafului

Primul aii» al ghețarilor 
de pe muntele Elbrus

MOSCOVA 14 (Ageprres).
Un grup de participanți la ex

pediția Universității din Moscova 
pe muntele Elbrus a elaborat pri
mul atlas al ghețarilor de pe 
acest munte. A fost stabilită su
prafața acoperită de ghețari și! 
viteza deplasării lor. Grosimea 
ghețarilor variază de la 11 la 100 
metri, ceea ce permite să se pre
supună că muntele Elbrus mai 
menține încă în adîncurile sale 
căldură vulcanică, fapt confirmat

♦ și de prezența gazelor combuști-
♦ bile descoperite în apropiere de
♦ creasta de est a muntelui și de iz- 
ț voarele fierbinți de la poalele lui.
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Guvernu! 
în prezent 

introduce 
a tehnicii

din R.S.A., a făcut zi-

Greva docherilor greci 
continuă

14. Corespondentul Ager- 
Gheorghiu, transmite :
a continuat greva gene-

ATENA 
preș, Al.

Sîpibătă 
raia de solidaritate a docherilor din
33 de. porturi ale Greciei cu doche
rii greviști din Pireu. Presa relatează 
că docherii greviști din Pireu au or
ganizat'un miting,, cerînd satisface
rea revendicărilor lor : sporirea sala
riilor cu 30 la sută, salarii egale 
oentru muncitorii zilieri etc. Totoda
tă, ei au denunțat folosirea militari
lor oentru descărcarea navelor.

lele acestea o declarație în care afir
mă că televiziunea urmărește „să 
submineze moralul omului alb și dis
trugerea Africii de sud albe".

Problema televiziunii a devenit în 
prezent una din cele mai discutate 
chestiuni din politica sud-africană. 
Pe cît de îndîrjită este opunerea gu
vernului lui Verwoerd față de intro
ducerea televiziunii, pe atît de hotă- 
rîtă este campania partidelor de opo 
ziție albe în favoarea ei.

In Ultimii ani guvernul a formulat 
tot. felul de pretexte ridicole pentru 
a interzice televiziunea. Astfel s-a 
afirmat că televiziunea este „prea 
costisitoare", „un lux necesar” și 
„cel mai mare distrugător al vieții 
de familie în lumea occidentală”.

Observatorii, declară coresponden
tul Iui „New York Times", afirmă 
însă că adevăratele motive sînt cu 
totul altele.

Actualul guvern nu reprezintă de- 
cîf pe cei 1 800 000 de „africani", cum 
se numesc . urmașii foștilor coloniști 
buri. Africa de Sud are o mică in
dustrie cinematografică în limba afri
cană, care ar 
programe de 
trebui ani de 
tea satisface
națională, ceea ce nici nu vrea de 
altfel. Guvernul se teme mai 
că prin intermediul televiziunii 
putea strecură în țară anumite 
. liberaliste" și antirasiale.

putea produce cîteva 
telelviziune; dar ar 

zile înainte de a pu- 
necesitățile pe scară

R.P. Polonă, R. P. Romîriă, R.P. 
Ungară și U.R.S.S. La gală par
ticipă regizori de filme pentru co
pii, cineaști, ziariști și dramaturgi 
din țări socialiste, Germania oc
cidentală Belgia și Franța.

fost

Din energia solară - 
energie electrică

FRUNZE 14 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică a

construită o instalație cu o putere 
de 1 kW care transformă direct 
energia solară în energie electri
că, 
gă 
ei, 
din 
putea ridica apa la suprafață din 
fîntîni adînci. O singură instala
ție poate asigura apa pentru 10-12 
mii oi.

Această instalație va găsi o|Acz * 
aplicare, după părerea autarW?* * 
pe pășunile de transhumantă 
pustiuri și semipustiuri. Ea va

Dală de filme documentare 
pentru copii

BERLIN 14 (Agerpres).
La Berlin s-a deschis prima ga- 

de filme documentare și de
popularizare științifică pentru co 
piii din țările socialiste, organi
zată de Centrul național pentru 
filme pentru copii și televiziune 
din R.D.G. In cadrul galei sînt 
prezentate peste 20 de filme din 

ț R.P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
I R.D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, 

ț— . .Ж. —~ — — — — — —  — — — — — —- - .

A fost terminată definitiv 
hidrocentrala „Dubrovnik"
BELGRAD 14 (Agerpres).
Constructorii Hidrocentralei „Du

brovnik" 
(R.S.F.I.) 
zile toate 
și montaj 
getic. Liuiwv^iivi шчх ,, 
va da anual o producție de peste 
1,5 miliarde kWh energie electrică.

de pe nul Trebișnița 
au terminat în aceste 
lucrările de construcții 

ale noului obiectiv ener- 
Hidrocentrala „Dubrovnik"

Ciocnirile armate de la frontiera 
izraelo-siriană

IERUSALIM 14 (Agerpres).
Ciocnirile care s-au produs vineri 

la frontiera dintre Izrael și Siria au 
fost de o amploare puțin obișnuită. 
Ele sînt considerate de agenția Fran
ce Presse a fi cele mai grave din 
ultimii ani. Un schimb de focuri în
tre patrule de 
cat bombardarea 
aviație a unor 
ambele părți ale
nicat oficial sirian afirmă că o co-

grănîceri 
de către 

localități 
frontierei.

a provo- 
artilerie și 
situate de 
Un comu-

•■CE bPaR bG IftLACU
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LUPTELE DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 14 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că în

tre detașamentele de răsculați din 
Congo și trupele guvernamentale au 
loc lupte crîncene. Supuse unui bom
bardament intens de către avioanele 
„B-26“ și „Ț-28“, detașamentele de 
răsculați au cedat în ultimele zile 
o serie de puncte strategice impor
tante. Situația răsculaților este mult 
îngreunată de lipsa de alimente, me
dicamente și muniție.

In portul Matadi continuă să so
sească zilnic pentru trupele guverna--

mentale noi încărcături de armament 
și muniție dintr-0 serie de țări occi
dentale. Avioanele parașutează zilnic 
arme și alimente detașamentelor de 
mercenari sud-africani și sud-rhode- 
sieni.

Potrivit agenției France Presse, o 
coloană de mercenari venind din su
dul țării s-a apropiat de orașul Stan
leyville. Unități de avangardă ale 
mercenarilor au ajuns pe malul stîng 
al fluviului Congo, la numai 10 ki
lometri de Stanleyville.
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Ioană de blindate izraeliene a trecut 
frontiera, deschizînd focul împotriva 
pozițiilor siriene și a localităților 
Mkhila și Abassyah. Forțele siriene 
au bombardat, la rîndul lor cu arti
lerie 
tele,

La 
nale 
focul 
zii. De partea siriană s-au înregistrat 
șapte morți și 26 de răniți, iar de 
partea izraeliană 3 morți și 9 răniți.

localitățile Dan, Daphna și al
din Izrael.
intervenția Comisiei internațio- 

de supraveghere a armistițiuF'L 
a încetat în cursul după-a't 

.............................................. ;îsW

întrevederi anglo-americane 
privind dezarmarea

LONDRA 14 (Agerpres).
Vineri seara s-a anunțat la White

hall că în zilele de 24 și 25 noiem
brie vor avea loc la 
trevederi „oficioase” 
asupra dezarmării.

Intr-un comunicat
la ministerul de externe al Marii 
Britanii, se precizează că Arthur 
Gwynne Jones, ministru de stat în
sărcinat cu problemele dezarmării.

Washington în- 
anglo-americane

dat publicității

va pleca la Washington, la invitația 
lui William Foster, directorul Agen
ției americane pentru dezarmare și 
control asupra armamentelor. După 
cum informează agenția France Presse, 

Gwynne Jones va fi însoțit 
Harold Beeley, conducătorul 
ției britanice la Conferința 
dezarmare a celor 17 state 
Geneva.

de sir 
delega- 
pentru 
de la

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
MOSCOVA. — In U.R.S.S. au 

fost efectuate pînă în prezent peste 
30 de mii de operații la persoane cu 
boli de inimă congenitale sau dobîn- 
dite în timpul vieții.

Datele pe 12 ani arată că 70 din
100 de operații pe cord au' dat re
zultate excepționale sau bune.

Printre acestea se află nave sub pa
vilion britanic, spaniol, norvegian, 
italian, japonez, grec și a altor țări.

tanbul, 11 persoane au fost ucise și 
alte nouă rănite.

HAVANA. — In orașul Olguin, 
din provincia Oriente, s-a deschis 
un centru de învățămînt pentru me
canizarea agriculturii. Acest centru, 
cel mai mare nu numai din tară dar 
și din întreaga Americă Latină, va 
pregăti anual 1 200 de specialiști.

TOKIO. — Din cauza grevei pilo- 
ți'lor nici un avion al companiei ja
poneze de aViajie nu a decolat vi
neri de pe aeroporturile tării.

ANKARA. — Un autobuz încăr
cat cu călători s-a ciocnit vineri sea
ra pe șoseaua dintre Ankara și Is-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 822, automat 269.

BONN. - Guvernul vest-german 
este îngrijorat de plecarea masivă 
a oamenilor de știință din R.F.G. în 
S.U.A. Se apreciază că între 250-350 
oameni de știință emigrează în fie
care an în acesta țară, și că din 1949 
s-au stabilit în S.U.A. 4 500 de oa
meni de știință și tehnicieni vest- 
germani.

HAGA. — La șantierele navale 
din Flissingen — Olanda — a fost 
lansată o navă frigorifică cu un de
plasament de 5 500 de tone, con
struită pentru Uniunea Sovietică.

NEW YORK. — Ministerul Co
merțului S.U.A. a anunțat că numă
rul navelor din țările capitaliste care 
au fost trecute pe „lista neagră", 
deoarece efectuează transporturi de 
mărfuri spre Cuba, a ajuns la 234.

BONN. — Potrivit unor date ale 
Institutului vest-german , pentru 
industrie, progresul industrial al 
R.F.G. a încetinit în mod considera
bil jn cursul anului trecut. In 1963 
R.F.G. ocupa locul 7 în rîndul ță
rilor capitaliste în domeniul sporirii 
producției industriale.

PARIS. — Intre 16 și 21 noiem
brie va avea loc la Paris sesiunea 
anuală a parlamentarilor din cele 15 
țări membre ale N.A.T.O. 
sesiunii vor 
sing.

LONDRA, 
britanic sir 
torul acului
buințat la cusutul rănilor, a înce
tat din viață în vîrstă de 89 de ani.
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MADRID. — In Spania a crescut 
în medie cu 30 la sută costul vieții, 
în comparație cu anul 1958.
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