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

Cu pianul pe 11 luni 
îndeplinit

Minerii sectorului III de la mina 
Lupeni au obținut un nou succes in 
întrecerea socialistă: îndeplinirea cu 
16 zile mai devreme a planului de 
producție pe 1! luni ale anului. Din 
abatajele acestui sector au fost ex
trase peste plan, în anul curent a- 
proape 27 000 tone de cărbune coc- 
sificabil. Această depășire are la bază 
o creștere simțitoare a productivi
ty muncii. In medie, pe sector, 
s-a obținut un randament cu peste 
250 kg cărbune pe post mai mare 
decît sarcina planificată. Semnificativ 
este și faptul că sectorul III șl-a 
realizat ritmic sarcinile de plan, sî- 
tuîndu-se lună de lună în fruntea 
întrecerii pe exploatare.

La dobîndirea acestor rezultate au 
contribuit în mod deosebit brigăzile 
conduse de Petre Constantin, Ghioan- 
că Sabin și Ghioancă Ioan care au 
extras din abatajele frontale în care 
lucrează între 1 800—5 400 tone dc 
cărbune peste plan.

MÎNDRIA SECTORULUI
Pe comunistul Gantz Ștefan de 

la sectorul III al minei Vulcan îl 
cunosc bine aproape toți oamenii 
din exploatare. .

Brigada pe care el o conduce 
lucrează ■ în abatajul cameră hr. 8 
din straiul 3. Rezultatele obținute 
de Gantz Ștefan și ortacii săi sînt, 
de la o. lună la alia, tot mai va
loroase. Acest lucru este rezultatul 
unei bune organizări a locului de 
muncă, a preocupării șefului de 

gadă pentru calificarea și creș- 
\..ea oamenilor cu care lucrează. 
In brigada pe care el o conduce au 
crescut oameni harnici cum sînt 
minerii Moldovan Vaier. Gheorghe 
I. Gheorghe, Chiva Alexandru, 
Silvester Dionisie, Brinzan Dumi
tru, Silvester Bela ș. a. In luna 
octombrie, brigada a extras peste 
sarcinile lunare 200 tone cărbune, 
obțintnd cel mai tnare randament 
pe sector: 7,03 tone/post.

Secretul acestor realizări nu e 
greu de aflat. In brigadă se folo
sește cu succes inițiativa „două 
cîmpuri pe aripă și schimb", iar 
încărcarea cărbunelui se face pe 
dispozitivul platformă care reduce 
cu 30 la sută timpul de evacuare 
a cărbunelui din abataj.

Cheia succesului își găsește ex
plicația și în faptul că abatajul 
pe care îl conduce Gantz Ștefan 
este armat ca la „carte", iar scu
lele sînt păstrate in ordine. Disci

л

Tinichigiul Mihai Florian de la mina Lupeni se numără printre meseriașii pricepuți și 
harnici ai minei, care-și depășesc sarcinile de plan. Iată-1 cu echipa lui la lucru.
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Pe șantierele de construcții industriale 
și social—culturale

Pentru îndeplinirea 
angajamentului

Colectivul de muncitori și maiștri 
al atelierului de confecții din Pe
troșani al I.C.M.M., încearcă acum, 
mai mult ca oricînd, sentimentul 
răspunderii pe care fiecare om o 
poartă pentru ducerea la bun sfîrșit 
a unui angajament. Lor le-a fost 
încredințată sarcina de a executa <• 
serie de confecții metalice pentru 
echiparea stației de filtre de la Pe- 
trila, obiectiv pentru care — con
comitent — lucrează în prezent 
și secția construcții metalice a 
U.R.U.M.P. In atelierele I.C.M.M. se 
confecționează, culoarul pentru ban
dă, jgheaburile de sub filtru, coturi 
etc

Echipele și brigăzile angrenate în 
această lucrare s-au angajat s-o ter
mine cu două zile mai devreme, an
gajament care prinde viață, o mare 
parte a acestor confecții fiind deja 
executate. Paralel cu această lu
crare, tot aici, se execută și con
fecțiile pentru turnul cu schip de la 
mina Lonea — jgheaburi, grinzi — 
pentru echiparea părții superioare a 
„paharului". Muncitorii din brigăzile 

plina la locul de muncă și exem
plul personal al șefului de brigadă 
au avut la rindul lor un rol im
portant in dobîndirea succeselor.

Pe bună dreptate afirma tov. 
Farkaș Laurențiu — locțiitorul șe
fului de sector: „Da, Gantz este 
unul dintre cei mai buni șefi de 
brigadă, un miner cu o înaltă cali
ficare profesională, organizator 
excelent și exemplu in fața oame
nilor pe care-i conduce".

Minerul Gantz Ștefan împărtă
șește din experiența sa și celor
lalți mineri, se interesează de mo
dul de viață al fiecărui ortac cu 
care muncește, lucru ce-l face iubit 
și stimat de întregul colectiv al 
minei Vulcan. Despre brigada co
munistului Gantz Ștefan se poate 
spune că este o adevărată „fami
lie". In timpul liber, membrii ei 
participă la diferite activități cul- 
tural-artistice, frecventează biblio
teca sindicatului, se interesează de 
introducerea noului în minerit, 
studiază problemele tehnice ce a- 
par în revistele de specialitate.

Cu minerul Gantz Ștefan și bri
gada pe care el o conduce, secto
rul III de la mina Vulcan se poate 
mîndri cu adevărat. El este un om 
de nădejde. Rezultatele muncii 
sale confirmă pe deplin acest lucru.

Ing. STOICA PETRU 
șeful sectorului III
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conduse de Duca Ioan, Gaer Erau- 
cisc. Nicoară lacob, convinși de im
portanța deosebită a acestor două 
lucrări, depun eforturi susținute pen
tru realizarea lor înainte de termen.

Cu forțe sporite
In urma întăririi cu efective, pe 

șantierul de la Livezeni au fost con
centrate forțe importante asupra o- 
biectivelor care condiționează punerea 
în funcție -a noilor apartamente. Din
tre acestea cea mai mare atenție se 
dă în prezent centralei termice nr 2 
care va alimenta cu căldură 
și apă caldă blocurile J 1, J 2, 
J 3, J 4, Hl, G 2, G 7 etc. 
Aici a fost, terminată, zilele trecute, 
montarea celor 12 cazane, pe posta
ment. Un aport important au adus 
aici instalatorii din echipa lui An- 
draș Ștefan. In acest fel, constructo
rii aplică în practică hotărîrile luate 
in cea de-a 23-a sesiune a Sfatului 
popular orășenesc Petroșani.

Electricianul Ru- 
su Gheorghe este 
unul dintre ute- 
miștii de frunte 
de la mina Jieț. 
exemplu pentru 
ceilalți tineri, 
dînd totdeauna 
lucrări de bună 
calitate și la timp.

Brigada de mineri a lui Moraru Nicolae este bine cunoscută Ia Val- 
can. Le stratul 3 sau la diferite lucrări speciale, peste tot unde au lucrat, 
acești harnici mineri, au făcut cu cinste față sarcinilor încredințate.

IN CLIȘEU: Un aspect din abatajul lor — 2 vest, sectorul I.

Productivitate înaltă, 
calitate superioară

Colectivul secției separație a pre- 
parației de cărbune din Petrila, ob
ține zi de zi noi succese în muncă. 
Folosirea capacității maxime a agre

gatelor , evitarea 
opririlor acciden
tale. buna organi
zare a muncii per 
mit ca toate schim
burile din aceas
tă secție să reali
zeze o productivi
tate sporită față 
de cea planifica
tă. Schimburile 
conduse de Rusan 
lacob și Doboș 
Ștefan și-au de
pășit productivita
tea planificată în 
prima decadă a 
acestei luni cu 
peste 500 kg pe 
post, iar schimbul 
tovarășului Suciu 
Vasile cu-300 kg. 
Schimbul condus 
de tovarășul Suciu 
Vasile a îmbună
tățit și calitatea 
cărbunelui bloc cu 
6 la sută față de 
STAS. La obține
rea acestor suc
cese au contribuit 

Șuvoiul kiL&u^ațil&r
Acolo sus, pe culme, la 

Crucea Talienilor, de . aride 
zările se întind aburinde în 
răsărit de soare, chemlnd 
privirile peste tăcerea pră- 
păstiilor și verdeața cetinei, 
peste munții și pîraiele lor 
ce susură în mersul lor 
fără odihnă, umplînd apa 
Bistriței, un bărbat tinăr, 
rezemat de parapetul șose
lei, scruta depărtarea. Se 
' heamă Baltag. Sonoritatea 
numelui său rostit intr-un. 
grai curat moldovenesc, 
mi-a picurat coincidențe, a- 
colo chiar pe locul unde, 
poate, de mult, nepieritorul 
Sadoveanu. în bătaia viatu
lui a cetit pe. nouri năpraz- 
riica întlmplare a lui Ni- 
chifor Lipan, care a făcui 
din „Baltagul" marelui po
vestitor un poem al sufle
tului romînesc. Bărbatul cu 
nume atlt de strașnic are 
privirea blinda și senină. 
Trupul său zdravăn de ță
ran de la munte, ascuns 
in haine de oraș, pare a fi 
de oier, ori poate de plu
taș. Baltag a fost și oier 
și plutaș. Și el, și tată-său. 
și moșii săi, tot neamul lui 
așa s-au știut dintotdeauna. 
Insă astea-s de mult. Acum 
Baltag e beionist. S-au

schimbat și oamenii și lo- 
i urile. Dar dacă Baltag și-a 
lăsat îndeletnicirea de plu
taș apucind manetele beto
nierei, cugetul ii e același, 
de. muntean, lipit de stin- 
cile Ceahlăului. A rămas 
acolo pe apa Bistriței, să-și 
bucure .ochii in sclipirile ei; 
în lucirile ei de azi. Baitag 
coboară și acum pe Bistri
ța, la vale. Nn pe plute, ci 
din baraj în baraj, pe mă
sură ce le înalță, el și oa
menii săi. Căci, aici, de la 
Bicazul primei mari școli 
și încercări pentru viitorii 
constructori de hidrocentra
le, mai jos de viitoarea tur
binelor Stejarului, cale de 
SO de kilometri, valea Bis
triței e un formidabil șan
tier. Supusă voinței omu
lui, apa vioaie de munte nu 
pierde din tăria ei, ci dim
potrivă și-o sporește, stă
vilită de baraje, ostoiiă in 
lacuri de acumulare, lune
cată pe canale de beton fără 
puhoaie și viituri, spre a 
pune Ini mișcare alte 12 hi
drocentrale proiectate de 
specialiști pe Bistrița; u- 
riaș șuvoi de energie — de 
peste două ori mai mare 
decît al Bicazului.

Baltag stă sus, la Crucea

Tărțan Gheorghe, Prisecaru Gheor
ghe, Lupii Ana, Bătrînu Marin, Han- 
zel Maria și alții.

Cu angajamentul anual 
îndeplinit

In frunte cu comuniștii, muncitorii 
din sectorul prelucrare luptă pentru 
depășirea producției de ovoide și 
îmbunătățirea calității acestora.

Mărind coeficientul de uscare și 
brichetare a agregatelor, organizînd 
bine întrecerea, colectivul de mun
că de aici a produs în prima decadă 
a acestei luni cu 700 tone mai mul
te brichete decît prevederile planului, 
iar calitatea acestora a fost îmbu
nătățită. cu 4 la sută. Cele mai fru
moase succese au fost realizate de 
către schimburile conduse de Maior 
Iosif și Popa Petru. Un aport deose
bit l-au adus fochiștii Dragomir 
loan, Șerban Liviu, mecanicii de pre
să Damianoiu Pavel, Bușoniu Con
stantin și Cepoi Adam precum și 
mecanicul de tambură Biiro Alexan
dru, prim-brichetatorul Pirtea Iosif 
și Ciauș Aurel. Cu cele 700 tone de 
brichete produse în prima decadă a 
acestei luni, cantitatea de brichete 
produsa peste plan în acest an se 
cifrează la 27 000 tone și este egală 
cu angajamentul anual. Colectivul 
sectorului s-a angajat de altfel să 
îndeplinească planul anual ce-i re
vine cu o lună înainte de termen. 
Sîntem siguri că va reuși.

BADUȚA CONSTANTIN 
ECOBESCU GHEORGHE 
DOBOȘ EMILIAN și 
PETRU GĂINA

Talienilor, și privește. Co- 
lo-i pîrîul Neagra și cel al 
Suhăi. Și dincolo, departe. 
Bistrița, și Bicazul, și Roz- 
novul, și Pîngărafii, și Pia
tra Neamț. Baltag se odih
nește; e în concediu, dar 
gîndul îi e tot acolo, la ba
raje. II simți din glasul lui 
domol cînd prinde să poves
tească cum și în ce fel vor 
arăta locurile cînd ei vor 
isprăvi lucrul. In vorbirea 
lui, bătrtnul tirg al Pietrei 
Neamțului a căpătat pe ne
așteptate o denumire nouă. 
„Orașul dintre lacuri", îi 
spune el, creînd fără efort 
o licență arar potrivită sal
bei de pe Bistrița, căci in
tr-adevăr ceea ce face fru
musețea nouă a așezărilor 
ește însuși peisajul splendi
dului lanț de lacuri, trei 
mai sus de Piatra Neamț și 
patru mai spre vale, apoi 
căderile succesive de ape 
ale hidrocentralelor, alcătu
ind unul dintre cele mai 
emoționante sisteme de cas
cade hidrotehnice de pe pă- 
mînt.

GH. BRĂTESGU 
redactor la Agerpres

(Continuare în pag. 3-a)
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SĂRBĂTORIREA MAJORATULUI
Intre problemele principale ce stau 

ta această perioadă în atenția orga
nelor șl organizațiilor U.T.M. este șl 
sărbătorirea majoratului. Manifestă
rile consacrate acestui eveniment 
constituie o formă eficace de educa
re patriotică a tinerilor care împli
nesc vîrsta de 18 ani. In cadrul ma
nifestărilor ce se organizează du a- 
cest prilej, tinerii stat ajutați să cu
noască mai aprofundat politica parti
dului, legile statului nostru, drepturile 
și îndatoririle cetățenești.

Comitetul orășenesc U.T.M. a luat 
din timp o seamă de măsuri menite 
Să asigure Ca în acest an sărbători
rea majoratului să cuprindă pe toți 
tinerii de această vîrsta, cît și pen
tru a organiza cu aceștia acțiuni 
atractive, bogate în conținut.

Manifestările consacrate sărbătoririi 
majoratului au început la 18 octom
brie și vor continua pînă la sfîrșitul 
anului. Intre 15—30 decembrie aces
te manifestări se vor îmbogăți prin 
organizarea de aduflări festive în 
cadrul cărora tinerilor de 18 ani li 
se Vor acorda titlul de cetățeni ma
jori și vor fi felicitați.

Ga o primă măsură luată de Co
mitetul orășenesc U.T.M. în Vederea 
bunei desfășurări a sărbătoririi ma
joratului a fost identificarea tuturor 
tinerilor Care în acest an âtl împli
nit sau împlinesc 18 ani. Astfel. 
S-a constatat că în acest an peste 
И0 de tineri împlinesc vîrsta de aur 
—* 18 ani. Paralel cu aceasta a fost 
întocmit un plan de măsuri concrete 
din care se desprind acțiuni intere
sante. Astfel, s-a prevăzut pentru 
tinerii cetățeni majori un ciclu de 
conferințe și expuneri. Printre temele 
abordate de aceste Conferințe și ex
puneri se numără : „Sarcinile ce stau 
ta fața tineretului pentru îndeplini
rea planului de producție", „Reali
zările obținute de poporul nostru în 
aci 20 de ani de la eliberarea de sub 
Jugul fascist", „Normele de conduită 
în societate" și altele.

De asemenea, s-a indicat Să Se 
organizeze întîlniri ale sărbătoriților

V. OR OS 
tearetar ai Comitetului arițtbtesc

U.T.M. Petroșani

eu activiști de partid șl de stat, eu 
fruntași șl evidențlațl ta îhtreeete» 
soelallată, vizionări colective de fil
me șl spectacole, Julie de tineret 
dedicate aceetor tineri, acțiunile de 
munci patriotică. tavStortta de einle- 

și poezii — fac 
nea, din acțiunile 
rtiii de măsuri.

În perioada care 
cum, o bună parte 
U.T.M. au trecut la traducerea 
fapte a măsurilor și indicațiilor sta
bilite pentru sărbătorirea majoratu
lui. Preocupare pentru organizare» 
unor acțiuni plăcute și educative 
tinerii majori a existat îndeosebi 
Lupeni, Uricani ți Aninoasa.

La Lupeni, de pildă, a avut 
recent o „duminici a celor de 
ani". Cu această ocazie, celor peste 
300 de tineri prezenți ta clubul oră
șenesc, între care 62 de vîrsta majo
ră, tovarășul Brașoveanu Victor, pre
ședintele Comitetului executiv al Sfa
tului popular din localitate, le-a vor
bit despre marea cinste de a fi ce
tățeni ai patriei noastre socialiste. 
Programul artistic, îmbinat cu Jocuri 
distractive, cît și seara de daflă care 
au întregit acea zi, s-au bucurat de 
multă apreciere din partea tinerilor 
din Lupeni.

De apreciere se bucură și ; 
organizate pentru tinferii din 
de către comitetul U.T.M. în 
rare cu conducerea clubului.
aici a
șească
100 de 
nerilor 
rea „i 
Jiului în cel 20 
berare". In continuate, Uti număr de

parte, de âs©me 
cupfîftse în pla-

a trecut pînă a- 
din organizațiile 

' în

cuta
loc
18

acțiunile 
Uricani 

I eolabo- 
. Receiit 

tovără-avut toc o reuniune
la care au participat aproape 
tineri. In
ta-a fost

,Reulizările

cadrul acesteia, tî- 
prezentatâ expuiiC- 
obțihtiW în Vâtei 
de ani de la eli

PROGRAM BOGAT

de ѵо-

8 tineri care în acest an au împli
nit 18 ani. au răspuns ta întrebările 
din cadrul concursului „Iubiți cartea" 
spre a deveni purtători ai insignei ! 
.Prieten al cărții", după care a avut 
Ioc un concurs pe tema „Cine cu
noaște mai multe titluri de cărți și 
mai mulți scriitori". Reuniunea s-a 
încheiat cu un reușit concurs de 
dans. Tot îrttr-una din zilele care aii 
trecut, cu tinerii majori din Uricani 
s-a organizat o acțiune de muncă 
patriotică la amenajarea terenului de 
fotbal urmată de o întrecere
lei între tinerii participânți la aceas
tă acțiune.

Un bun prilej de petrecere a tim
pului liber în mod educativ șl plă
cut a fost șl joia de tineret organi
zată pentru tinerii majori din comu
na Aninoasa. Atît expunerea despre 
felul cum trebuie să ne comportăm 
în societate, cît și recitările și con
cursul de dans au fost urmărite Cu 
interes de cei peste 100 tineri prezenți 
în sala clubului.

Acestea sînt cîteva exemple care 
caracterizează atenția acordată tine
rilor ma ;ori de către organizațiile 
U.T.M.

Nu însă de aceeași atenție pentru 
organizarea manifestărilor consacrate 
tinerilor majori dau dovadă organi
zațiile U.T .M, din orașele Petrila șl 
Petroșani unde nu s-a întreprins a- 
proape nimic în vederea sărbătoririi 
majora-tuliii. Este necesar ca în ur
mătoarele zile să se intensifice în 
toate localitățile activitățile organi
zate pentru tinerii majori.

Organele și organizațiile U.T.M. 
să muncească astfel încît sărbătorirea 
majoratului să contribuie la educa
rea patriotică a tineretului, să cons
tituie o puternică manifestare politică 
prin care tineretul să-și exprime dra
gostea față de partid și regimul de- 
moetat-popular, voința de a ' munci 
eu tot elanul pentru îndeplinirea sar
cinilor încredințate, hotărîrea de a 
deveni cetățeni de nădejde ai patriei 
noastre

Și-au dat întîlnire într-o joi după- 
amiasă, in sala de festivități a clu
bului. Celor de 18 afli în număr 
de peste 100 — socotiți ca invitați 
li S-a făeut 0 primire caldă, tovă
rășească.

In dupa-arttlaxa amintită, tinerii au 
asistat la un program artistic pre
zentat de formațiile clubului în cin
stea celor care trec acum pragul 
majoratului.

După o săptămînă tinerii lupenefli 
s-au întîlilit din nou în sala clubu
lui. De astădată, la programul „Joii 
celor de 18 ani" și-au dat Concursul 
elevii școlii medii și ai școlii profe
sionale din localitate și cei mai buni 
recitatori. A fost o frumoasă întfl- 
nire a poeziei, cîntecului și dânsului.

Programul joii tineretului dfri sâp- 
tămîne următoare a cuprins о 1ПН1- 
nire a tinerilor cu eroii cărților pre
ferate.

...Peste tot unde sînt invitați, pe 
tinerii de 18 ani ÎI însoțesc cîntteul 
și voia bună. Cu cîteva zile în Uf- 
mâ, grupuri de tineri din cartierele 
orașului au participat la o acțiune 
organizată de comitetul orășenesc 
U.T.M. pentru colectarea fierului 
vechi. Această acțiune le-a adus ti
nerilor o mare satisfacție : Intr-o

primit și alte 
de filme și 

la excursii,

U.T.M., îm- 
localitate, pre-

singură zi ei au colectat 10 tone fler 
vechi pe care le-au expediat oțelS- 
riitw din Hunedoara. Seara, pentru 
participanta la munca patriotică, 
Stația de radiOflCâre din localitate 
a transmis un program de melodii.

Tinerii de 18 ani au 
tavitații : îâ vizionări 
spectacole în colectiv, 
expuneri, concursuri.

Și Vor mai primi.
- Comitetul orășenesc 
preună cu clubul din
gătesc pentru tinerii de 18 ani o in
teresantă ..excursie în timp". Avînd 
câ „ghizi" broșura „Regiunea Hu
nedoara" și un profesor de geogra
fie, tinerii participant! vor trece* în 
revistă marile realizări obținute de 
oamenii muncii din regiunea noas
tră în cele două decenii de viață 
nouă. Pentru tinerii constructori,, ca
re în acest an trec pragul majoratu
lui, s-au programat întîlniri cu vete
ranii șantierului de construcții din 
localitate. întîlniri vor mai avea loc 
și între tinerii de 18 ani din cadrul 
cooperativei „Deservirea" și 
vîrsttîici cooperatori. între 
fete și gospodine...

MARCARE TA

del mai 
tinerele

ШСА

Cu succese de seama în muncă

socialiste.

Tînărul Nasztai Augustin lucrează 
în sectorul electromecanic al minei 
Lupeni. El face parte din echipa de 
colectare a fierului vechi condusă de 
Oravetz Petru. Cu fiecare lună cate 
s-a scurs din calendarul acestui an, 
echipa în care lucrează 
gustin și-a îndeplinit și 
cinîle de plan,

In aceste zile, 
cu succese de 
majoratului, în 
află, Nasztai Augustin a muncit cu 
multă însuflețire reușind să aducă 
o contribuție prețioasă la colectarea 
celor 60 tone de fier Vechi de către

I,
Nasztai Au- 
depășit sar-

dorind
seamă 
preajma căruia se

să întîmpine 
sărbătoarea i

LA OPTSPREZECE AM
La sediul comitetului U.T.M. de la mina Uricani am îflfflflit trei 

tineri de aceeași vîrsta, pe ale căror fețe puteai citi bucuria vieții 
noastre noi, încrederea în drumul luminos deschis de partid. Acești 
tineri, care acum intră în rîndurile cetățenilor majori, Йё-яп vorbit 
despre biografiile lor, despre năzuințele lor.

sillp de
fire au căzut peste Utila telefonică a 
minei provocînd ruperea a trei stilpl.

înaltă tensiune, ale cărui

Solista Clubului
Colegele îi spun „solista clubului". 

De fapt e solistă și încă cea mai bună 
din cadrul clubului minier Uricani. 
Alături de formațiile artistice de a- 
matori ale clubului, tinăra Ordbg 
Eva a cutreierat întreaga Vale a Jiu
lui, Pe scenele sălilor de spectacole 
din Aninoasa, Vulcan. Lonea sau pe 
scena improvizată de la cabana fo
restierilor din Buia, utemista &rdog

leciromecanic al minei Uricani 
mai pasionează atletismul. Ea este 
campioană raională la 100, 200 și 
400 m plat. La faza regională din ca
drul spartachiodei republicane din 
oara acestui an, echipa din care a 
făcut parte S-a Situat pe primul loc 
la ștafeta 4X100 metri și individual 
pe local 4 la 100 m plat, li place să 
citească;
„Prieten

— Dar 
seria de 
mul, cartea ?

— Mi-s dragi toate 1

raj trebuie să fie deservită de mun
citori care dovedesc răspundere față 
de sarcini.

In timpul liber, Todoran Mircea 
este mai mult alături de pionierii 
Școlii elementare din localitate, unde 
de 4 ani, adică de la absolvirea Șco
lii, este instructor ajutător de deta
șament,

Tinârului Mircea. i-â rămas t'ie 
în minte ziua cînd a devenit ute- 
niist. Atunci și-a simțit biografia le
gată organic de biografia veacului 
său. l-a rămas vie în minte lafistl- 
rea primului om în cosmos.

Dacă ai Să-l întrebi pe
ce-l pasionează mai mult, ce-l 
preocupă, are să-ți vorbească în pri- 
mult rlnd de școală; este elev în cla
sa a VlII-a. Mlrcea este și un bun 
prieten al cărții, este cel mai activ 
cititor al bibliotecii clubului. El si-a

4
f

i
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♦
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de curlnd a primit insigna 
al cărții".
Се-ți place mat mult: me- 
bobinator, mustea, atletit-

Fapta ttnărului 
electrician

sa peste prevederile planu- 
afară de aceasta tînărul 
a participat la o recentă 

de strîngere a fierului vechi, 
de către wganizițla U.T.M.

echipa
lui. In 
Nasztai 
ficțiune 
inițiata
a sectorului. Și 1a această acțiune, 
în cadrul căreia s-au colectat mai 
bine de 1Ѳ tone fier vechi, tînarul 
Nasztai s-a evidențiat

Еѵа. a fost viu aplaudată pentru cin- 
tecele el frumoase, interpretate cu 
măiestrie. „M-am jurat de-atîtea 
ori", „Serenada tinereții" sînt numai 
cîteva din cîntecele preferate ale So
listei vocale Urdog Eva.

Apoi, pe tinăra bobinatoare Eva 
din secția electrică a Sectorului e-

Cu trei ani in urmă, Făgaș Cornel 
a intrat ucenic la Școala profesio
nală din Lupeni. 11 pasiona tehnica, 
mașinile, curentul electric. De-a lun
gul anilor de ucenicie, Cornel a do
vedit pasiune pentru meserie, s-a 
străduit să-și însușească temeinic 
materialul predat tn școală.

Vara lui 1964, cină a împlinit 18 
ani, este fi vara primului lui an in 
producție. Oare-ți poți sărbători ma
joratul mai frumos deed muncind 
pentru înflorirea patriei ?

Făgaș Cornel este apreciat de Co
lectivul cu care lucrează, dlnd dovadă 
de curaj, dirzenie in activitatea pe 
care o desfășoară ca muncitor cali
ficat în sectorul V al minei Uricani. 
în urma ploilor torențiale din tuna 
trecută, apa Batomirului „spălase" un

♦

«

♦*4

Mircea 
mai

T

Avaria trebuia urgent remediată. A- 
lături de meseriașii Bîrta Gheorghe 
și Dănilâ Constantin, utemistul Fă
gaș Cornel a 'lucrat cu însuflețire la 
ridicarea stil pilor, la întinderea re
țelei telefonice peste apa învolburată 
a Balomlrului. Fapta ttnărului Fă
gaș Cornel, care ore întregi a lucrat 
suspendat pe un cablu improOieat 
peste albia Batomirului, a fost dată 
exemplu pozitiv ІП toate organi
zațiile de bază U.T.M. de la mina 
comuna Uricani.

Za 
la

Instructorui 
de pionieri

Todoran Mircea este mecanic 
ventilatorul de 2500 mc/minut de
puțul 6 al minei Uricani. De fapt, 
Mircea e mecanic de compresor, dar 
conducerea sectorului îl folosește șl 
ca mecanic de ventilator. Are în
credere in el, știe că o stație de ae-

format o bibliotecă ptrională din 
SSO volume.

☆
Trei biografii la vîrsta de 18 ani 

— vlrstă de aur — cînd visele încep 
să prindă contur, clnd cei care Ifl 
sărbătoresc majoratul pășesc lntr-0 
nouă etauă a vieții lor. ♦

[III noii Iui ІКГІГІІІ 
№ каша teierfaifl

In această perioadă, multe or
ganizații U.T.M, sînt preocup?л 
de organizarea unor manifest 
cît mai variate și mai atractivă 
consacrate sărbătoririi tinerilor 
care trec prăgul majoratului. Ase
menea tineri lucrează și la rtflna 
Petrila, îndeosebi la atelierul elec
tromecanic, unde au venit de pe 
băncile școlilor profesionale. Ce 
s-a întreprins .și ce se va mai face 
pentru sărbătorirea majoratului a- 
cestor tineri ?

—1 Nu vă putem spune nimic, 
pentru că sărbătorirea zilei majo-

NOTA
râtului se face ta nivelul orașu
lui.

Acest răspuns al tovarășului 
Toma Horia, secretarul comitetului 
U.T.M, al minei Petrila, nu poate 
să nu trezească nedumerire, Este 
posibil să se facă ceva in acest 
domeniu pentru tinerii de la mină 
fără să știe măcar secretarul co
mitetului U.T.M. de la mină sau 
alt tovarăș din acest comitet ?

De fapt, acești tovarăși aveau 
dreptate ci ud aflffnau că nu pot 
spune nimic despre sărbătorirea 

majoratului, pentru că, intr-adevăr, 
nici, cel de la comitetul orășenesc 
U.T.M. Petrila n-au făcut nimic 

In această privință. Cei de la mină 
așteaptă să tacă cel de ta oraș, 
tar cel de ta comitetul orășenesc 
U.T.M. socotesc, probabil, că mal 
e destul timp pentru aceasta, șl a- 
tunel de ce s-ar grăbi?

Cînd unii lăsă lUcrUl pe 
celorlalți, șl Invers, tutui 
baltă. Ața cum a rămas șl
ferirea majoratului in orașul Petri
la.

Șl totuși trebuie să se la mă* 
suri.

aeama 
rămlfle 
sârbl-

4 
t 

I
I

I
♦

*
* 
♦
♦

r
* ♦

i♦
♦

I



3STbASOT.' R&ȘB

Echipa de circulariști de la sectorul VII al miilei Aniiwasa asi
gură la timp lemn fasonat pentru mineri, bUcuriildii-se de apreciere! 
Colectivului. IN CLIȘEU : Echipa circulariștilor.

Șuvoiul kilowaților
(Urmate din pag. l-a)

De Baltag ,ѵі glasul său moldove
nesc mi-am amintit deodată, zilele 
acestea, cind din noianul de vești 
саге înfățișează cotidian biruințele 
pe întreg cuprinsul patriei, presa a 
evidențiat la loc de frunte alte iz
bituri in opera de electrificare. Pe 
constelația centralelor noastre elec
trice a prins să strălucească viu lu
minile celei mai tinere hidrocentrale 
romlnești, înălțată la Costișa, pe 
acea vale a Bistriței, care-și revar
să în cascade kilowații. A conectat 
noi puteri -— tot de aici și, tot a- 
cum — ta sistemul energetic națio
nal și centralele de la Zărnești și 
Pîngârați, aflate —■ alături de cele 
de la Roznov — în stadiul deplinei 
lor capacități.

Am deschis filele istoriei... S-a 
scrie mult odinioară despre electri
ficarea țării. Și cam atita doar. Căci, 
deși Rominia a fost printre primele 
țări din lume care a aplicat foloa
sele energiei electrice, marcind 1П- 
ceputul producerii curentului indus
trial o dată cu uzina de la Timișoa
ra, pusă în funcție în 1884, și cu cea 
de la București dată în exploatare 
în 1908, aceasta n-a însemnat aproa
pe nimic. lhtr-o carte, scoasă prin 
1839, se recunoaște: „Consumul de 
e ipe electrică al Romîniei, cu ex- 
cet, я orașelor mal importante, este 
foarte redus din cauza standardului 
de viață scăzut al populației",

Ce făceai tu Baltag și cei de-o 
seamă cu tine pe vremea aceea ? în
cerc să te găsesc, dar nu te văd în

Alimentația publică — în sprijinul 
oamenilor muncii

Rolul economic ai alimentației pu
blice este de a satisface variatele 
cerințe de Consum ale populației, pu- 
nîndu-i la dispoziție o hrană sub
stanțială, gustoasă și de bună cali
tate. pregătită după principiile artei 
culinare.

In Valea Jiului, alimentația publi
că a luat ființă la începutul anului 
1951, cu un număr de 29 unități. 
Chiar de la înființare, manifestliid o 
grijă deosebită pentru îmbunătățirea 
alimentației publice iu bazinul nostru 
carbonifer. Ministerul Comerțului In
terior a alocat peste 2 milioane lei. 
din care s-au amenajat în Valea 
Jiului noi unități. Datorita acestei 
dezvoltări în anul 1951. prin alimen 
tația publică s-au vîndut mărfuri în 
valoare totală de 21 000 000 lei din 
care producție proprie (tnîncăruri) 
2 800 000 lei. Următorii arti au cu
noscut un avînt și mai însemnat. 
Astfel. în anul 1959 desfacerea to
tală a ajuns la 54 900 000 lei. Iar în 
anul 1964 se preconizează realiza 
rea unei desfaceri de 84 000 000 lei 
din care numai mîncăruri în valoare 
de 15 500 000 lei. Din cifrele de mai 
sus se vede că în anul 1964 se rea
lizează desfaceri de - 4 ori mai mari 
față de anul 1951, iar la producția pro
prie de 5.5 ori. Față de 1959, to
talul desfacerilor în anul 1964 crește 

•y cu 53 la sută, iar producția proprie 
cu 87 la sută.

Creșterile importante la desfaceri 
și la producția proprie au fost posi
bile în special prin dezvoltarea, re

întunericul nopții in care te cufun
dai o dată cu asfințitul. Aflaseși tu 
de puterea apelor pe care azi le ză- 
găzuiești ?

■fr
Capitolul „electrificare" a fost 

deschis ІП /950. Am început să fău
rim atunci, sub conducerea clarvă
zătoare a partidului, primul nostru 
plan de electrificare, depășind in pro
porții și visurile cele mai optimiste. 
Și munții au prins Să răsune în ca
dența perforatoarelor și vuietul di
namitei ce taie povîrnișuri în trombe 
de explozii. Tone de beton au prins 
să curgă intr-un șuvoi nesflrșit, înăl- 
țînd baraje, centrale electrice. O ter
mocentrală, o hidrocentrală și iar o 
termocentrală și o hidrocentrală ră
sar mereu intr-o scandare uniformă, 
pecetluind cu prezența lor nouă, tim
puri mi, victorii. Paroșeni, Borzești, 
Slngeorglu de Pădure, Comănești, 
Doiceșii, Gălăuțaș, Bicaz, lată cîteva 
nume din cele cîteva zeci apărute 
pe harta centralelor electrice noi. 
Urcușul n-a fost ușor și nu s-a ter
minai. Dar ce-i mai frumos decit 
priveliștea Zărilor de pe culmi ?

Drumul nostru e abia la început; 
la Bicaz, betonul barajului încă nu 
s-a răcit complet, termocentralele 
nici n-au isprăvit bine rodajul uria
șelor lor agregate, întinsele căi de 
aramă ale cablurilor electrice, azvir- 
lite peste văi, peste munți și cîmpii, 
n-au cunoscut încă patina vremii. 
Am deschis poarta și ochii și am pă
truns îritr-o lume a luminii și civi
lizației, a socialismului. O lume vas
tă, cucerită pas cu pas.

profilarea și modernizarea rețelei 
Astfel, eu sprijinul Comitetului exe 
cutiv al sfatului popular al orașu
lui, rețeaua de alimentație publică 
a crescut de la 29 Unități în 1951 
la 01 unități în anul 1964, adică mai 
mult decîf dublu. In ultimii trei ani, 
conducerea întreprinderii, sprijinită 
de organele locale și prin fondurile 
de investiții atribuite de sfatul popii 
Iar regional, a înființat, amenajat și 
modernizat un nufnăr de unități, din 
care cele măi importante sînt: Res 
taurantele 46 „Cina" — Ltipeiii. 18 
„Straja" — Vulcan, 36 „Carpați" și 
I „Minerul" — Petroșani, bufetele 
14, 15, 16 — Lupeni,'27 și 28 
AninoaSa, 24 și 48 — Lonea. 62. 6Й. 
71 — Petroșani, cofetăria, patiseria 
și laboratorul — Petroșani și multe 
alte unități, la care s-a făcut dota
rea cu mobilier, modern și uniform, 
Utilaje (în special frigorifice) de luat 
tă productivitate, veselă și tacîmuri 
uniforme și tipizate, asigurarea cu 
iluminat fluorescent, aparate de ra
dio etc.

Concomitent cu acțiunea de mo
dernizare s-au creat și unități cu un 
profil nou, mult solicitate de consu
matori și anume: un bufet lactobar. 
4 unități „Gospodina" pentru desfa
cerea semipreparatelor, un restauram 
pensiune în Petroșani: 4 bucătării cu 
servirea mesei pe bază de abona
ment cu preț fix la muncitorii mineri 
(în urma desființării cantinelor 
C.C.V.J. din Uricani, Lupeni, Ani 
noasa, Vulcan).

Piiliialiile iliiitifiie — iiwlail tniilei 
Ut IllHMt ІІ ЙІІМІІІ! ІІНЦІІІЙ

In anii regimului de democrație 
populara, știința a luat o dezvoltare 
uemaiîntîltiltă în țara noastră. Oa
menilor muncii li s-au deschis larg 
porțile îfivățămtatliliii superior, stu
diului științific;. Cultura a devenit 
accesibilă oricărui om dornic să-și 
însușească și să aplice în mod crea
tor cuceririle științifice ale lumii mo
derne. Corespunzător nevoilor de in 
formare științifică, în anul 1961 a 
tuat ființă Centrul de documentare 
științifică al Academiei R.P.R., Câfe 
are menirea de a pune la dispoziție 
mijloace de informare și documeh 
tare

Centrul de documentare științifică 
semnalează prin publicațiile sale tot 
ce apare nou și valoros în toate 
țările lumii, prin buletine de infor
mare științifică, reviste de referate 
și recenzii, rezumate (fișe adnotate).

Buletinele de informare științifică 
semnalează, sub formă de informații 
bibliografice, cărți noi importante și 
articole apărute în revistele de spe
cialitate străine. Titlurile semnalate 
sînt tedăte și in limba romînă. Fiind 
imprimate pe o singură față a foii 
de hîrtie, referințele bibliografice pot 
fi decupate, lipite pe fișe de carton 
și ordonate în fișiere.

Revistele de referate și recenzii 
publică referate ample asupra unora 
din articolele de specialitate și re
cenzii ale unor cărți, monografii, lu 
crări de sinteză recent apărute peste 
hotare.

45 de ani de la moartea 
lui Alexandru Vlahuti (1858-1919)

Alexandru Vlahuță a fost unul din
tre scriitorii cei mai apreciați ai e- 
pocii sale. Copil sărac, venit la oraș 
să învețe, Vlahuță înfruntă cu dîrze- 
nie greutățile și reușește să-și term! 
tie studiile liceala

Primele creații ale sale sînt preg
nant influențate de Eminescu, pe 
care-l cunoscuse la București. Stima 
și admirația sa față de marele poet 
o mărturisește în poezia „Lui Emi 
nesCU".

Decepția poetului față de nedrep
tatea sociala, revolta sa împotriva 
exploatatorilor formează ideea volu 
mulul de nuvele publicat în 1886 
Multe din faptele povestite în nuvela 
„Din durerile lumii" au la bază ele
mente autobiografice

Sub influența exercitată de mișca
rea țărănească, Vlahuță condamnă 
exploatarea nemiloasă a țăranilor pe 
care-i îndeamnă — în poezia „Anan

Pentru crearea unei atmosfere plă
cute s-au asigurat formații orchestrale 
permanente la restaurantele „Cina’ 
— Lupeni, „Straja" — Vulcan, „Mine
rul” — Petroșani, „Transilvania" 
Petrila și . „Cărbunele" — Loitea. 
unele formații orchestrale fiind întă 
rite și cu soliști vocali.

O dată cu imbiuiătățirea condițiilor 
de prezentare a unităților și a pro
ducției proprii, conducerea ndtt.Inis 
trativă și comitetul sindicatului, silb 
îndrumarea organizației de partid, an 
dus o muncă perseverentă de creș
tere și selecționare a cadrelor, fapt 
ce a contribuit la îmbunătățirea de
servirii. O atenție deosebită s-a dai 
în aceasta direcție promovării ele
mentelor tinere. Numai în luna sep
tembrie 1904, de pildă, au intrat ta 
producție noi absolvenți ai școlilor 
profesionale din care 16 ospătari. 
4 cofetari și doi bucătari, cu ajuto
rul cărora s-a îmbunătățit în mod sub 
stanțial deservirea. Totodată, educarea 
personalului din unități se face cu 
ocazia ședințelor de producție și prin 
conferințe trimestriale cu diverse te
me din alimentația publică. Totuși, 
la acest capitol mai stat încă multe 
de făcut pentru educarea personalu
lui și asigurarea unei deserviri la 
nivelul cerințelor mereu mai ridicate 
ale oamenilor muncii. Noi ne vom 
strădui continuu pentru îmbunătăți
rea permanentă a formelor de edu
care în scopul obținerii unor rezul
tate mereu mai bune.

Rezumatele (fișe adnotate) conțin, 
așa cum arată și titllil, adnotări mai 
largi ale micit articole și lucrări din 
literatura străină care au fost sem
nalate în buletinele de informate.

Gama largă A tematicilor acestor 
frSi categorii de publicații, faptul că 
apar în 11 serii (Matematică, Astro
nomie, Fizică, Chimie, Geologie, Geo
grafie, Biologie, Științe economice. 
Filozofie, Psihologie, Logică, Științe 
juridice, Teoria și istoria literaturii 
și artei, Lingvistică șl filologie, Is
torie, Etnografie) fac ca activitatea 
editorială a Centrului de documentare 
științifică să se adreseze unor cer
ebri largi de oamem de știință șl 
cultură.

Căutînd să răspundă nevoilor de 
documentare șl Informare în con
diții tot mai bune, Centrul de docu
mentare științifică editează și alte 
periodice: Progresele științei, Studii 
șl cercetări de documentare șl blblio- 
ibgfe, Repertoriul lucrărilor științifice 
și tehnice, Buletine de informare ta 
iitnblte rusă și engleză.

Publicațiile Centrului de documen
tare științifică al Academiei R.P.R. 
constituie ele îrtșile o noutate în sen
sul că pentru prima dată în țara 
noastră apar astfel de instrumente 
de informare și documentare moder
nă. Ele pot fi procurate pe Cale de 
abonament la oficiile poștale și la 
difuzorll de presă din instituții și în
treprinderi, fiind astfel accesibile tu 
turor celor ce se interesează de dez
voltarea științei pe plan mondial.

ghie" — la revoltă contra exploata
torilor.

Vlahuță a aVUt o bogată activitate 
publicistică. Intre 1893—1808 el 
scoate revista ,,Viața" în cafe pu
blică multe din schițele sale.

Printre operele publicate în timpul 
vieții scriitorului se, numără roma
nul ..Dan", volumele: „In viitor", 
..Clipe de liniște", iar în 1901 „R<>- 
■iiîniș pitorească”, o culegere de re
portaje închinate frumuseților naturii 
patriei. Printre ultimele creații ale 
IUI Vlahuță sînt volumele : „La gura 
sobei", „Dreptate", precum și drama 
în versuri „Vlad Țepeș".

Vlahuță a scris mult, făcîndu-se 
purtătorul de cuvînt al generației 
sale. El moare la 19 noiembrie 1919 
fără a se bucura, din partea socie
tății burgheze, de aprecierea meri
tată. Abia în anii noștri opera scri
itorului feste Cinstită așa cum se 
cuvine.

Alimentația publică din Valea Jiu
lui va cunoaște în viitor o dezvol
tare și mai însemnată. Deja din tri
mestrul IV al anului curent ne-au 
fost alocate fonduri în Valoare de 
1 000 00C lei pentru amenajarea unfei 
grădini di* vâră în orașul Lupeni cu 
600 locuri și amenajarea în cele mai 
moderne condiții a grădinii „Gam- 
britlus" din defileu] Jiului cu 500 lo
curi. Aceste unități vor intra în func
țiune în sezonul de vară al anului 
1966. Tot in domeniul dezvoltării re
țelei și al bâzei fehrtico-materiale, au 
început din luna curentă lucrările 
de amenajare a unui restaurant cu 
cramă în Lupeni în care se va muia 
actualul bufet nr. 15, iar în locul 
acestuia se Va construi un laborator 
modern de cofetărie. Se vor amenaja, 
de asemenea. Cite un bufet în Cîmpa, 
ParOșeni. Coroești și Boțoni, iar lo
cuitorilor cartierului Livezeni—Petro
șani li se va pune la dispoziție anul 
viitor un complex modern de alimen
tație publică cuprinzînd restaurant, 
bufet — bar, cofetărie și bucătărie 
de bloc. Aceste măsuri vor permite 
ca în anul 1965 să se realizeze dea- 
faceri mai mari cu peste 6 000 000 lei. 
realizările ajungînd să depășească 
suma de 90 000 000 lei.

Lucrătorii din rețeaua de alimenta
ție publică din Valea Jiului, sînt ho- 
tărîți эВ depună toate eforturile în 
vederea realizării tuturor obiectivelor 
ce și le-au propus fo scopul îmbună
tățirii Continue a activității lor, pen
tru deservirea în condiții optime a 
oamenilor muncii.

ALEXANDRU COSMA 
director T.A.P.L.

PUBLICITATE
Intreorlnderea оііімикі 

te inlittrle Utili 
Petroșani 

ANUNȚA URMATOAREEE 
POSTURI VACANTE;

— șef serviciu producție — 
salariu 1 700—1950 lei

— tehnician C.T.C. — salariu 
I ООП —1 300 Iei

-— tehnician I normator tehnolog 
salariu 1 000—1 300 lcl

— maistru tîmplar — salariu 
1 000—1 300 lei

— maistru mecanic, tapițer, tex
til — salariu 1000—1300 lei

Condițiile de angajare Sînt cete 
prevăzute de normele în vigoare.

I.C.R.M. Petroșani
str. Republicii nr. І04, telefon 643

ANGAJEAZĂ:
— 2 revizori principali gestiu

ne cu salarizarea 976—1 106 W«
Informații suplimentare se pbL 

tnesc de la șeful contabil ai în
treprinderii.

О.Г.І. Produse 
Industriale

— PETROȘANI —
ANGAJEAZĂ:

— un gestionar la magazinul 
de mobilă Vulcan.
— un gestionar la magazinul 
solduri Vulcan.

Condiții de angajare î studii 7 
clase elementare, 5 ani vechime 
în comerț și o garanție materială 
la angajare.

Informații suplimentare la ser
viciul personal din cadrul O.G.L. 
Produse Industriale Petroșani, 
str. Republicii nr. 102, etajul II, 
biroul 27.

Fabrica de pîine
Petroșani
ANGAJEAZA

ȘOFERI AUTO
Informații, la sediul fabricii 

din Petroșani str. Clemenței 
nr. 30. •

PROGRAM DE RADIO
20 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Muzică u- 
Șoară, 8,00 Sumarul presei, 8,30 Pa
gini orchestrale din opere, 9,00 Me
lodii populare, 10,03 Muzică ușoară 
interpretată la diferite instrumente, 
11,02 Pagini din operete, 11,38 Mu
zică populară, 12,34 Din creația de 
muzică ușoară a compozitorilor noș 
tri, 13,00 Fragmente din opera „Tu- 
randof" de Puccini, 14,10 Muzică u- 
șoară de Georg Otts, 14,30 Emisiune 
de basme, 16,30 Cu microfonul prm 
regiunea Iași, 17,00 Melodii popu
lare cerute de ascultători, 17,30 In 
slujba patriei, 18,15 Universitatea 
tehnică radio, 20,40 Lecția de limba 
engleză. Ciclul 11^ 21,15 Momente din 
istoria literaturii rofnîne (XLIV) 
Cezar Petrescu. Prezentare de Mihai 
Gafița, 21,45 Muzică ușoară inter
pretată de Dorina Drăghici și Nico- 
lae Nițescu. PROGRAMUL II. 8,35 
Melodii populare, 10,00 Soliști ro- 
mîni de operă, 10,45 Muzică ușoară 
de Cielu Solomonescu, 12,06 Melodii 
din Muntenia, 12,30 Lecția de limba 
franceză. Ciclul I (reluarea emisiu
nii din 19 noiembrie), 13,30 Limba 
noastră : „Explicații de vocabular". 
Vorbește acad. prof. AI. Graur (re
luare), 15,30 Actualitatea în țările 
socialiste, 18,40 Lectură ghicitoare: 
„Smteți la curent cu noutățile edi
toriale 20,00 Cîntece de dragoste 
și jocuri populare, 21,15 Muzică U- 
șoară.
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In statnl brazilian Goias
domnește calmul f

In favoarea lărgirii comerțului
S.U.A. cu țările socialiste

RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres).
Agenția France Presse transmite 

că în statul brazilian Goias dom
nește în prezent calmul după starea 
de tensiune provocată în ultimele 
zile ca urmare a conflictului dintre 
guvernatorul statului, Mauro Borges, 
și autoritățile federale braziliene. 
După cum se știe, Borges a fost a- 
euzat de o comisie de anchetă, creată 
de, guvernul brazilian, că s-a făcut 
vinovat de „incitare la subversiune" 
și a lost citat să apară în fața 
unui tribunal militar.

Ziarul „Jornal do Brasil" scrie că 
guvernatorul Borges a dat publicității 
un . nou . manifest în care cheamă 
populația să „mențină o vigilență 
civică pașnică". Trupele federale tri
mise spre capitala statului, Goiania, 
nu au intrat în acțiune. Pe diferite 
șosele autoritățile statului au irista-

lat puncte de control a circulației 
autovehiculelor.

Potrivit relatărilor agenției Prensa 
Latina, un număr de 23 de deputați 
în Adunarea legislativă a statului 
Goias au adresat un mesaj preșe
dintelui Braziliei, Castelo Branco. în 
care exprimă solidaritatea cu gu
vernatorul Borges. /Mesajul afirmă 
că majoritatea populației statului se 
află de partea guvernatorului întrucît 
acesta este victima „unor manevre 
necinstite din partea unor grupări 
politice de opoziție".

La Montevideo, fostul guvernator 
brazilian, Leonel Brizola, care se 
află în exil în Uruguay, a declarat 
că acuzațiile aduse lui Borges au 
drept scop „destituirea unuia dintre 
puținii guvernatori care au rămas 
la postul lor după răsturnarea fostu
lui președinte al țării, Joao Goulart".

NEW YORK 18 (Agerpres).
Ziarul „New York Post" a publi

cat un editorial în care se pronunța 
în favoarea lărgirii comerțului dintre 
Statele 
precum 
Ziarul 
impuse
socialiste 
rînd de 
câni.

Subliniind că la viitoarea
a Congresului problema restricțiilor 
nord-americane în comerțul cu statele 
socialiste va fi obiectul unei noi

Unite și Uniunea Sovietică, 
și cu alte state socialiste, 

arată că actualele restricții 
comerțului S.U.A. cu

sînt resimțite în 
oamenii de afaceri

stateh 
primul 
ameri

sesiune

examinări. ..New York Post" remar
că faptul că ancheta recentă a Co
misiei senatoriale pentru problemele 
externe, condusă de senatorul William 
Fulbright, a demonstrat că numeroa
se cercuri de afaceri americane se 
■.ronunță în favoarea unei reduceri 
a acestor restricții. „In ultimii ani

- scrie ziarul — comerțul țărilor ne- 
comuniste cu Uniunea Sovietică a 
sporit de cinci ori. în timp ce al 
nostru, cu excepția acordului privind 
Vînzările de grîu, a rămas aproape 
staționar".

Greva învăfăforilor din Columbia
BOGOTA 18 (Agerpres).
Cinci mii de învățători din trei 

departamente ale Columbiei au decla
rat grevă pe termen nelimitat. Ei 
s-au alăturat celor 17 000 de colegi 
ai lor din alte cinci departamente 
ale țării, care se află în grevă de 
două săptămîni. Greviștii cer plata 
salariilor restante de nouă luni. Ei 
cer, de asemenea, revizuirea sistemu
lui de salarizare în învățămînt, re
ducerea cheltuielilor militare și creș-

terea cu 30 la sută a fondurilor din 
buget alocate pentru nevoile învăță- 
mîntului. Cerințele greviștilor sînt 
sprijinite de profesorii din școlile me
dii din Columbia.

din țările
PARIS 18 (Agerpres).
Comisia politică a conferinței pai 

lamentărilor din țările N.A.T.O. a 
ascultat marți după-amiază raportul 
prezentat de John Lindsay (S.U.A.) 
privitor la sarcinile politice ale 
N.A.T.O

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse. spre deosebire de raportul 
comisiei militare, prezentat în cursul 
dimineții de generalul olandez ,1.

Simpozion international

recomandă guvernelor 
a- 
d’e 
a- 
se 

unei

uurt
LONDRA. — Potrivit unor date 

oficiale publicate la Londra, în lu
na noiembrie a.c. costul vieții în Ma
rea Britanie a crescut cu 7,9 la sută 
în comparație cu luna ianuarie 1962.

NEW YORK. — Un avion militar 
american s-a prăbușit în Oceanul A- 
tlantic la 5 kilometri de baza Ar
gentina. Newfoundland. Cele zece 
persoane aflate la bordul aparatului 
au pierit

STOCKHOLM. — După cum a- 
nunță agenția France Presse, Curtea 
de apel din Stockholm a redus, de 
la doi ani la opt luni pedeapsa cu 
închisoarea pronunțată împotriva a 
doi ofițeri suedezi care au făcut par
te din forțele O.N.U. din Cipru, acu
zați de contrabandă de arme. După 
cum se știe, cei doi ofițeri au furni
zat arme ciprioților turci, în cursul 
lunii trecute. Curtea de apel din 
Stockholm a menținut hotărîrea tri
bunalului privind excluderea celor 
doi condamnați din rîndul forțelor 
armate.

LONDRA. — Muncitorii de la uzi
na de motoare a companiei „Sosburv 
Transmition" din Birmingham, care 
revendică 
intrat în 
de gievă.

BONN.
genția Reuter, la Bonn s-a anunțat 
oficial că președintele Bundestagului 
vest-german, Eugen Gerstenmaier, 
va face între 20 și 23 noiembrie o 
vizită în Republica Arabă Unită, la 
invitația președintelui Gamal Abdel 
Nasser.

BERLINUL OCCIDENTAL. — 
Curtea de apel din Berlinul occiden
tal a respins marți recursul fostului 
ofițer S.S., Walter Zech-Nenntwich, 
care a fost condamnat de un 
bunal din Brunswick la patru 
închisoare, fiind 
participarea la o 
mise în Polonia 
1941.

ROMA — In
funcțiune la Trino Vercellese o cen
trală termonucleară considerată ca 
una dintre cele mai mari existente 
in prezent. Centralei i s-a dat nu
mele cunoscutului om de știință ita
lian Enrico Fermi. Puterea acestei 
centrale este de circa 300 000 de 
kW, iar producția anuală de peste 
2 miliarde kWh.

WASHINGTON 18 (Agerpres).
La San Antonio, statul Texas. 

S.U A., și-a început lucrările cel de-at 
treilea simpozion internațional în 
problemele bio-astronauticii și explo 
rării spațiului cosmic La simpozion 
participă specialiști și cercetători în 
domeniul astronauticii din mai multe 
țări. In prirhele lor discuții, spe
cialiștii au subliniat rezultatele ob
ținute pînă în prezent prin lansările 
de sateliți și rachete cosmice, succe
sele obținute în cunoașterea unor fe
nomene neexplicate pînă acum. Sa- 
vanții americani au relevat rezultatele 
obținute 
vremii.
membru
ministrației naționale a S.U.A. pen
tru problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (N.A.S.A.). 
a declarat că dacă se dovedește exis 
tența vieții pe planeta Marte ar pu
tea fi explicată și originea vieții pe 
pămînt. După părerea sa, în galaxia 
din care, face parte și Pămîntul 
cel puțin zece alte sisteme 
tare și se poate considera că 
viață pe alte planete.

Alți specialiști s-au referit
ricolul pe care îl prezintă radiațiile, 
exploziile din soare și micrometeori- 
ții asupra zborurilor cosmice. Van

în domeniul pronosticării 
Dr. Cyril Ponnamperuma. 
al Secției biologice a Ad

există
plane-
există

la pe-

majorarea salariilor, au 
cea de-a patra săptămînă

— După cum relatează a-

tri- 
ani 
de 

co-
găsit vinovat 
serie de crime 
în perioada anului

I talia a intrat în

Alien, expert în radiații, descoperi
torul centurii de radiații, care îi 
poartă numele, a declarat că, în pre
zent. datorită radiațiilor, este hazar- 
dant zborul spre alte planete. Dr. 
Fred Whipple, director la Observato
rul astrofizic de la Cambridge (sta
tul Massachusetts), a declarat că, 

. deși pericolul se menține, problema 
distrugerilor provocate de către me
teoriți va fi rezolvată în viitorii ani.

In cadrul lucrărilor simpozionului 
au luat cuvîntul și trei oameni de 
știință sovietici, specialiști în proble
mele mediciniii spațiale — O. Z. Ga- 
zenko, V. V. Antipov și M. M. Ka- 
senkov. Obstacolele întîlnite
în cucerirea spațiului și în special 
problemele biologice care se ivesc nu 
sînt de netrecut, se arată într-unul 
din referatele prezentate de ei con
sacrate experiențelor realizate de U- 
niunea Sovietică în acest domeniu.

V. V. Antipov a vorbit despre e- 
fectele zborului în Cosmos asupra a- 
nimalelor și insectelor.

M. M. Kasenkov s-a referit la im
portanța zborurilor navelor cosmice cu 
oameni la bord, iar O. Z. Gazenko a 
vorbit despre experiența medicală și 
psihologia acumulată prin zborurile 
cosmonauților sovietici începînd din 
1961.

de om

Couzy, raportul comisiei politice „se 
pronunță în favoarea creării unei 
forțe nucleare multilaterale a 
N.A.T.O." cu condiția ca aceasta „să 
răspundă unei concepții logice și să 
participe la ea un număr de țări 
ale N.A.T.O.".

După ce
interesate să examineze cu multă 
tenție „proiectele prezentate 
S.U A. și Anglia privind crearea 
cestei forțe nucleare", raportul 
pronunță în favoarea „creării
Adunări consultative atlantice eu par
ticiparea reprezentanților țărilor
N. A.T.O. și ai țărilor membre ale
O. E.C.p". din care să facă parte 

lîn afara celor 15 țări ale blocului 
atlantic și Austria, Spania. Suedia, 
Elveția și Irlanda, precum și „pentru 
o cooperare mai strînsă între pro
gramele americane și vest-europene 
de cercetare a spațiului cosmic".

☆

PARIS 18 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al Tur

ciei, Cemal Erkin, care se află în 
prezent la Paris, a avut la 17 noiem
brie întrevederi separate cu Maurice 
Couve de Murville, ministrul afa
cerilor externe al Franței, și cu 
Manilo Brosio, secretarul general al 
N.A.T.O. Surse informate au decla
rat că în cadrul acestor întrevederi 
s-a procedat la un schimb de păreri 
în problemele referitoare 1a situația 
din N.A.T.O.

Ministrul de externe turc a sosit 
în capitala Franței pentru a prezenta 
în fața participanților la lucrările 
celei de-a 10-a sesiuni anuale a 
parlamentarilor N.A.T.O. poziția țării 
sale în problemele Organizației Tra
tatului Atlanticului de nord.

Muzeul „Klement Gottwald" 
din Praga

PRAGA 18 (Agerpres).
Muzeul „Klement Gottwald" din 

Praga împlinește luna aceasta 10 ani 
de existență.

In cele 18 săli ale sale, muzeul 
expune peste 7 000 de documente des. 
pre istoria luptelor revoluționare ale 
popoarelor ceh și slovac. începînd 
din epoca husită, despre dezvoltarea 
mișcării muncitorești, apariția și is
toria Partidului Comunist din Ceho
slovacia 
lea.

pînă la Congresul al XII

Muzeul dispune, de asemenea, de 3 
săli de expoziție în cațe au fost or
ganizate. de la înființarea muzeului 
și pîna in prezent, 18 expoziții. Una 
dintre cele mai vizitate expoziții or
ganizate aici în ultimii ani a fost 
cea consacrată Congresului al Xll-lea 
al P.C. din Cehoslovacia.

In prezent, la muzeul „Klement 
Gottwald" este deschisă o expoziție 
consacrată Insurecției naționale din 
Slovacia, a cărei a 20-a aniversare 
a fost sărbătorită la sfîrșitul lunii 
august a.c.

leimisnea 
ConsiliBlii йе Miniștri cipriot

NICOSIA 18 (Agerpres).
Marți seara a avut loc la Nicosia, 

sub președinția arhiepiscopului Maka
rios, o reuniune a Consiliului de Mi
niștri cipriot în cadrul căreia, rela
tează agenția France Presse. a fost 
examinată situația internă din Cipru 
și măsurile care urmează să fie luate 
în vederea reducerii încordării care 
s-a agravat brusc în ultimele zile. In 
afara membrilor guvernului, la ședin
ță au participat, de asemenea, gene
ralii G. Grivas, comandantul Gărzii 
Naționale, Prokkos. comandantul ar
matei cipriote și Pantelides, coman
dantul forțelor de poliție.

Din tarile 
socialiste

Locomotive acționate 
de turbine cu gaze

MOSCOVA 18 (Agerpres).
Uzina constructoare de locomo

tive Dierel-electrice din Kolomna 
a produs două locomotive experi
mentale pentru trenuri de călători, 
acționate de turbine cu gaze. Fie
care din aceste locomotive are o 
putere de 3 500 C.P. și poate re
morca trenuri, dezvoltînd o viteză 
de 160 km pe oră.

Proiectanții uzinei au elaborat, 
de asemenea, un proiect de loco
motivă acționată de turbine cu 
ze, cu o putere de 6 000 C.P., care 
va putea remorca un tren cu 20 de 
vagoane. '

Două milioane de elevi
HANOI 18 (Agerpres).
In școlile de cultură generală 

din R.D. Vietnam învață în acest 
an școlar peste 2 milioane de 
elevi. In învățămîntul superior și 
mediu de specialitate sînt înscriși 
în anul 1 peste 14 000 de tineri. 
Totodată, mii de tineri și tinere își 
sporesc nivelul cunoștințelor, ur- 
mînd diferite cursuri de pregătire 
profesională și culturală.

La fiecare 7 muncitori — 
m tehnician

PHENIAN 18 (Agerpres).
La uzina de materiale rulante 

din, Wonsan, la fiecare 7 munci
tori revine un tehnician. Datorită 
creșterii rapide a numărului teh
nicienilor. mecanizării și automa
tizării proceselor tehnologice, pro
ducția înregistrează o creștere 
constantă. Majoritatea tehnicienilor 
și-au făcut studiile fără a părăsi 
producția. In prezent, aproape ju
mătate din salariații întreprinderii 
învață la școala industrială de pe 
lîngă întreprindere, la cursuri se
rale și fără frecvență. Numărul sa- 
lariaților care studiază în insti
tute tehnice de învățămînt supe 
se ridică la peste 500.

•
Pe șantierele navale 

ale R.D.G.
BERLIN 18 (Agerpres).
La șantierul naval din Wismar 

a fost terminată construcția na
vei de pasageri „Ivan Franko", cu 
un deplasament de 19 000 tone — 
cea mai mare navă de acest tip 
construită în R.D. Germană. In 
prezent pe șantier se lucrează la 
finisarea interiorului altei nave de 
același tip — „Aleksandr Pușkin“.

Totodată la șantierul naval din 
Warnemunde — cel mai mare din 
țară — a fost lansată la apă na
va oceanică „Veliuș" cu un depla
sament de 12 400 tone.

Toate aceste nave au fost co
mandate de Uniunea Sovietică.

Bogate zăcăminte de lignit
BELGRAD 18 (Agerpres).
In bazinul carbonifer din Bos

nia de mijloc au fost descoperite 
noi și bogate zăcăminte de lignit 
de calitate superioară. Se aprecia
ză că rezervele noilor zăcăminte 
se ridică la aproximativ 16 milioa
ne tone cărbune.

Venezuela : СІОСПІГІ între forțele 
guvernamentale și partizani

CARACAS 18 (Agerpres).
In împrejurimile localității Zaza- 

rida din statul venezuelian Falcon 
au avut loc ciocniri între forțele gu
vernamentale și partizani. S-au înre
gistrat morți și răniți. Potrivit unor 
surse oficiale, partizanii au doborît

un elicopter al armatei în 
localității Pueblo

La Caracas s-a 
sirea de avioane 
Falcon, pentru a
mente asupra regiunilor unde acțio
nează partizanii.

apropierea
Nuevo.
anunțat 
militare
efectua bombarda-

oficial so- 
în statul
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Cererea congresmenului american 
Joelson
forță. El a menționat o declarație a 
conducătorului organizației care a 
spus că, „în urina înfrîngerii în a- 
legeri a senatorului Barry Goldwa
ter toți conservatorii trebuie să se 
alăture armatei subversive „Minute
men".

„A venit vremea - a declarat el 
să se exprime cu claritate că nu se 
va permite nici unei grupări fasciste ■ 
de. extremă dreaptă ca, sub pretextul 
anticomunismului, să amenințe pacea 
și liniștea țării noastre". ,

Charles
WASHINGTON 18 (Agerpres).
Charles Joelson membru al Congre

sului american din partea Partidului 
democrat, a cerut comisiei Camerei 
Reprezentanților pentru cercetarea ac
tivității antiamericane să întreprindă 
investigații în legătură cu 
ția secretă de extremă 
„Minutemen".

In cererea sa, Charles 
arătat că membrii acestei 
ții formează grupuri înarmate și a- 
menință să schimbe guvernul prin

a

organ iza- 
dreaptă

Joelson a 
organiza-
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