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Cum ajutăm?
Cum folosim 
ajutorul primit?

Sectorul I 
de la mina Lonea

După ce de-a lungul a 11 luni 
sectorul I de la mina Lonea a ocu- 
oat mereu locul de frunte în între- 
ețea socialistă, depășind lună de 
ană sarcinile de plan, iată că acest 

harnic colectiv a raportat în cursul 
zilei de ieri îndeplinirea prevederilor 
planului anual. Este primul sector de 
Ia mina Lonea și al doilea din cadrul 
Combinatului carbonifer Valea Jiului 
care își îndeplinește cu aproape o 
nă înainte de termen sarcinile 
plan pe anul 1964. In această 
ripadă colectivul sectorului I a 

lei economii 
randamentul rea- 
cel planificat cu 
post.

I ținut peste 63 000 
prețul de cost, iar 
lizat depășește pe 
130 kg cărbune pe

In realizarea acestei izbinzi, me
rite deosebite revin brigăzilor con
duse de minerii Policiuc Dionisie, 
Burdea Nicolae, Farkaș loan, lacob 
Petru, Niculiță Ioan, Gherase Mihai, 
maiștrilor mineri Princz Samoilă, 
Tănase Emil, conducerii sectorului în 
frunte cu inginerul Miclăușoiu loan, 
șeful sectorului.

Mina Petriia, sectorul XI in
vestiții. Un schimb dintr-o bri
gadă evidențiată — cel condus 
de minerul Ababei Teodor din 
brigada lui Boteanu Nicolae.
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Seară de spectacol la Cimpa

Ca urmare a hotărîrilor 
luate de cea de-a XXIII-a 
sesiune a Sfatului popular 
orășenesc Petroșani, șantie
rele de construcții de lo
cuințe din Valea Jiului au 
cunoscut în ultimul timp 
o concentrare de efective. 
Pe majoritatea șantierelor 
oamenii detașați de la dife
rite unități s-au integrat 
in viața șantierelor. La 
Petriia, de exemplu, des
pre oamenii de la prepa- 
rație 
naiul 
le A 
cieri 
nea, 
crat 
2 și 
gravii de la unitățile I.L.L. 
Petriia și Lonea, șeful șan
tierului a 
laudă. Pe 
Livezeni, 
I.L.L. și

care lucrează la ca- 
termic dintre blocuri-

1 și F 2 se fac apre- 
elogioase. De aseme- 

despre cei care au In
ia centrala termică nr
despre zidarii și zu-

Ritmicitatea
în îndeplinirea planului 

de desfacere
lade 

eforturi 
în mod

In

Colectivul de muncitori 
I.G.R.T.I. Petroșani depune 
susținute pentru îndeplinirea 
ritmic a planului de desfacere, 

acest fel, sarcinile de plan au fost
depășite lună de lună, iar planul pe 
11 luni a fost îndeplinit cu 9 zile 
mai devreme. Datorită acestui fapt, 
oamenii muncii din Valea Jiului au 
primit în plus însemnate cantități de 
mărfuri, în special din cele de se-

Duminică, în fața căminului cultural din 
satul Cimpa era mare animație. Numeroși 
spectatori așteptau să se deschidă sala cămi
nului. Numărul celor dornici să participe la 
spectacol, creștea mereu. Erau cu toții nerăb
dători să-și vadă formația de teatru la lucru. 
De fapt piesa care urmau să o vizioneze nu 
era nouă pentru cimpeni. Formația de teatru 
a căminului mai prezentase piesa „Gaițele". 
Curiozitatea consta în aceea de a vedea cum 
se descurcă noii interpreți. Pentru că piesa 
pe juca într-o nouă distribuție.

Contactul cu publicul a creat la început o 
stare de emotivitate resimțită în interpretarea 
artiștilor amatori. Treptat însă artiștii amatori 
cimpeni și-au revenit, au devenit stăpîni pe ei. 
Grupul Aneta Duduleanu (Maria Pătrășcoiu), 
Zoie (Elena Logăscu), Lena (Anica Grunță) 
a interpretat într-un mod apropiat de cel na
tural scenele „tari" din spectacol, rhult apre
ciate de public.

Vanda Serafim (Maria Muscă), Margareta 
Aldea (Elena Muntoîu) și Mircea Aldea (loan 
Lomănar) au scos

0 I
In lunile care au trecut din anul 1964, sectorul de 

explorări lilricani a înscris pe graficul de producție de
pășiri cuprinse între 2—14 la sută. In obținerea aces
tor succese, o importantă contribuție a adus-o numărul 
mare de muncitori calificați în meseria de motoriști,

ÎN CLIȘtU : Brigada condusă de Ionescu Aristide 
„ Ьі fața locației 5743 — Dodecanî.

în evidență mobilul psiho
logic al personajelor, fră- 
mîntarea lor lăuntrică 
și modul de viață impus 
de lumea în care tră
iesc. Interpretarea rea
listă și firească a si
tuațiilor în care erau 
puse aceste personaje.

au cucerit pe spectatori. Colete Duduleanu 
(Victoria Zgîrcee), Ianche Duduleanu (Viorel 
Daj), Georges Duduleanu (Nicolae Bolog) 
s-au încadrat în ținuta de ansamblu a spec
tacolului, reliefînd partea comică a piesei în
tregită de altfel prin prezența altor personaje 
— Freila (Vasilica Szocs) și Zamfira (Amica 
Bălănescu).

In ansamblu, acest spectacol poate fi consi
derat ca un succes al formației de teatru a că
minului cultural Cimpa, spectacol care va fi 

. prezentat în deplasare și la celelalte cămine 
din Valea Jiului.

Avînd în vedere faptul că formația de teatru 
a căminului cultural va participa la Festivalul 
bienal de teatru I. L. Caragiale din 1965, 
spectacolele pe care le va prezenta pînă la 1 
ianuarie 1965 pe scenele căminelor culturale ■' 
din Valea Jiului, constituie o serioasă verifi
care a felului cum această formație s-a pre
gătit.

Acest spectacol este o dovadă incontesta
bilă a preocupării conducerii căminului cultu
ral din Cimpa față de munca cultural-artastică 
și educativă de masă, 
integrîndu-șe în mod ar
monios în șirul de ma
nifestări artistice pregă
tite și prezentate pen
tru oamenii muncii din 
satele Văii Jiului.

CORNEL HOGMAN

П

avut cuvinte de 
șantierul de la 
zugravii de la 
muncitorii de la

U.R.U.M.P. dau satisfacții 
In majoritatea lor, între
prinderile care s-au anga
jat să ajute șantierele cu 
efective, au făcut aceasta 
cu mult simț de răspunde
re. Unele întreprinderi însă 
care s-au angajat să dea 
tot concursul șantierelor 
nu și-au respectat cuvîntul 
dat. Cum 
plica altfel 
la data de 
exploatarea 
nu a dat 
Petriia 
Ioc de
4 erau 
tier în
brie ? Despre oamenii de la 
mina Lonea — atîți cîți 
se prezintă la lucru — nu 
s-au spus lucruri demne 
de laudă. Cei repartizați 
la blocul E 1 nu respectă 
programul de lucru al șan
tierului.

Șantierul de la Livezeni. 
trebuia să primească 17 
oameni de la unitatea I.L.L.

s-ar putea ex- 
faptul că pînă 
25 noiembrie, 

minieră Lonea 
șantierului din

decit 15 oameni în 
20, și din acești 15. 
absenți de pe șan- 
ziua de 24 noiem-

Petroșani și a primit nu
mai 11. Mina Dîlja trebuia 
să dea șantierului 13 oa
meni, în mare parte ncca- 
lificați, dar la data de 26 
noiembrie s-a prezentat pe 
șantier un singur om, care 
și el a părăsit șantierul din 
motive necunoscute. Briga
da de zidari condusă 
Chiorean Andrei de la 
tatea LL.L. Petroșani 
plecat de pe șantier 
să-și motiveze cu 
plecarea. Această 
nu poate continua, 
ior care detașează 
din efectivele lor 
lucra pe șantiere le revine 
și obligația de a urmări 
felul 4cum aceștia își în
deplinesc sarcinile Ia noile 
locuri de muncă.

La rîndul lor conduceri
le șantierelor trebuie să 
asigure frontul de lucru 
necesar și să aducă opera
tiv la cunoștința întreprin
derilor de la care au pri
mit oamenii respectivi, fap
te de genul celor arătate 
mai sus.

In perioada următoare, 
întreprinderile care vor tre
bui să transfere efective la 
construcții în luna decem
brie, vor trebui să facă 
acest lucru cu mult discer- 
nămînt și mult spirit tovă
rășesc. Să nu se trimită 
oameni care nu corespund 
cerințelor șantierului — 
„dulgheri" care n-au făcut 
niciodată dulgherie, „zidari" 
care n-au prins mistria în 
mină.
dul lor să țină o evidență 
zilnică
tîvelor pe meserii și pe u- 
Xiitățile de la care au ve
nit, pentru ca în orice 
moment să se știe unde 
trebuie să meargă un om 
sau o echipă care a termi
nat lucrările la un punct 
de lucru.

I. CIOCLEl

de 
uni- 

a 
fără

nimic 
situație 

Unități- 
oameni 
spre a

Șantierele la rîri-

riguroasă a efec-

sondori și sondori șefi, (88 la sută din totalul efectivu
lui). Deschidem registrele cu evidența celor care au 
urmat cursurile anului de învățămînt profesional 1962— 
1963 și notăm la intîmplare citeva nume.

Primul, motoristul Fraitar S. Gheorghe, lucrează la 
locația nr. 5739 Hobiceni. Datorită cunoștințelor căpă
tate în școală, el a reușit să asigure un tilers continuu 
al motorului sondei și să realizeze la consumul de 
combustibil o economie de 5 000 lei.

Pe sondorul Ciobanu Victor îl găsim pe una din coa
mele Bilugului. Zilele trecute a conceput și pus in prac
tică la locația nr. 5741 un dispozitiv mecanic care în
lesnește manevrarea coloanei de foraj și sporește viteza 
de săpare. Anul acesta el a cucerit pentru a treia oară 
titlul de evidențiat în producție.

Iaiă-ne stînd de vorbă și cu Sărdescu Dumitru, ul
timul dintre cei pe care i-am notat în carnet; Modest, 
venindu-i parcă greu să vorbească despre sine, sondo
rul întinde mina spre vest.

— Acolo — ne spune dîrtsul — a fost• instalată lo
cația 5731. Planul ei de foraj a fost realizat de, membrii 
brigăzii noastre cu o lună și jumătate înainte de termen.

In discuțiile cu sondorii ne atrag din ce în ce mai 
des atenția, stima și dragostea cu care se pronunță nu
mele brigadierului Ionescu Ariștide.

— A fost unul dintre cei mai iubiți lectori din școală 
— ne lămurește inginerul Todea loan, șeful sectorului.

Sondor cu experiență, Ionescu Aristide nu și-a pre
cupețit niciodată cunoștințele și timpul 
viitorii căutători de comori să ajungă 
Aceștia l-au înțeles și nu i-au ieșit din 
men, calificativele bine și foarte bine
Deservind una dintre cele mai grele locații din sector, 
Ionescu Aristide nu uită ca trebuie să’ constituie și în 
prezent un bun exemplu pentru foștii săi elevi. In luna 
noiembrie brigada sa a forat peste plan 120 metri de 
sondă. E semnificativ exemplul „profesorului" dar nu 
rămîn mai prejos nici „elevii". O confirmă faptele.

A. NICHIFOREL

liber pentru ca 
la nivelul său. 
cuvînt. La exa- 
au predominat.

V

O

Mărfuri 
de sezon

In ultimele trei zile 
unitățile comerciale 
din Valea Jiului au 
primit 1900 m stofe 
din import, 7 000 pe
rechi încălțăminte 
pentru bărbați, femei 
și copii, 4 500 trico
taje plușate, 1 600 de 

; paltoane pentru, băr
bați și femei, 1050 
paltoane pentru, copii, 

■ precum și diferite alte 
mărfuri necesare popu
lației în perioada de 
iarnă.

Spectatori pasionați
Pesfe 100 de oameni ai muncii de 

la mina Lupeni, din orașul Petro
șani și de la T. C. Paroșeni au ple
cat 
rele 
nul.

sînt pasionați 
meciurilor de 

ei asistă 
„23 August",

Ex- 
spec-

fot- 
astăzi, 

I întîl-

în cursul zilei de ieri, cu autoca- 
O.N.T. Carpați sau cu tre- 
în excursie la București, 

cursioniștii
tatori ai 
bal. Іи Capitală 
pe stadionul- „23 August", la 
nirea internațională de fotbal dintre 
echipele Dinamo București și Inter- 
nazionale din Milano (Italia), meci 
disputat în cadrul „Cupei campioni
lor europeni". Ei se vor alătura

suporteri

Noi apartamente
Ieri s-au terminat finisajele inte

rioare la blocul J 1 din cartierul Li
vezeni aJ orașului Petroșani. O dată 
cu aceasta, numărul apartamentelor 
construite in cartier anul acesta se 
ridică la 460. In perioada de timp ca
re a rămas pînă la 
in cartierul Livezeni 
minate încă 180 de

miilor de 
care vor încuraja con
tinuu echipa noastră.

sfîrșitul anului, 
vor mai fi ter- 
apartamente.

Instructaj cu fotoamatorii
Mîine după-amiază, la orele 18, în sala cercu

lui de pictură a clubului sindicatelor din Lupeni 
va avea loc un instructaj ou membrii cercului 
fotografilor amatori din Lupeni.

Această acțiune face parte dintr-un ciclu de 
instructaje periodice inițiat și organizat cu fo
tografii amatori de către tov. Tellmann Iosif, res
ponsabilul cercului.

La stația de radio- 
ficare din Aninoasa, 
în cadrul emisiunilor 
locale sînt prezentate 
periodic conferințe e- 
ducative.

Azi după-amiază, 
tov. Constantinescu E- 
lena prezintă pentru 
ascultători conferința 
„Sărbătorirea majora
tului — o tradiție a 
timpurilor noastre", 
iar mîine tov. Opriș 
Șerban va prezenta o 
conferință pe teme ale 
N.T.S. intitulată „Cum 
putem evita acciden
tele în subteran".



SÎBAGUfc R0ȘO

Cantități sporite de fier vechi penlru oțeiăriiie patriei!

Inițiativa utemiștilor din
Secretarul organizației de bază > de 

partid, tovarășul Velea Vasile, a ținut 
să sublinieze și aici, în adunarea ge 
nerală pentru darea de seamă și ale
geri a utemiștilor din sectorul 1 ai 
rttinei Aninoasa, aportul tinerilor mi
neri și muncitori la eforturile între
gului colectiv pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angajamente 
lor de întrecere.

— Față de 5 300 tone de cărbune 
cit prevedea angajamentul de între
cere — spunea tov. Velea — colec
tivul sectorului nostru și-a depășit 
pftlă acum planul cu aproape 9 000 
tone de cărbune. Productivitatea me
die pe întregul sector a crescut cu 
1,2 la sută în comparație cu nivelul 
planificat, iar prețul de cost a fost 
redus cu 2,5 Iei pe tonă. In munca 
pentru obținerea acestor realizări, 
pentru care organizația de partid a 
desfășurat o activitate susținută, co
muniștii din sectorul nostru au sim
țit din plin contribuția plină de en
tuziasm tineresc a minerilor șl mun
citorilor utemiști Man Nicolae. Kișs 
Andrei, Mînzățeanu Constantin. Lea- 
hoVski loan, Stoica tonica și alțl 
tineri ce obțin realizări care-i situează 
în rîndul evidențiaților în întrecere.

— Am vrea însă sa arătăm — spu
nea în continuare secretarul orga
nizației de partid — că utemiștii din 
sectorul nostru pot și trebuie șă 
facă mai mult pe tărîmul muncii pa
triotice...

Intr-adevăr, munca patriotică, a ■ 
ceasta contribuție adusă în plus la 
ntarea operă de făurire a vieții noi 
în patria noastră, constituie o preo
cupare de seamă a organizațiilor 
U.T.M., a maselor largi de tineri. 
Și în sectorul I al minei Anirtoasa 
s-au obținut realizări în această pri
vință : au fost prestate, în primele 
10 luni ale acestui an 1 05Q ore de 
muncă patriotică în cadrul cărora ș-a 
încărcat și descărcat material lem
nos, ș-au curățit galerii, s-au trans- 
poitat utilaje miniere spre locurile 
de muncă din sutderan. Dc aseme
nea, a fost colectată o cantitate- de 
28 500 kg. fier Vechi.

Dar nici numărul de ore. de mun
ți patriotică, nici cantitatea de fier 
vechi colectat nu sînt la njvelui an
gajamentului pe care și l-au luat 
utemiștii la începutul anului curent. 
Rămînerea în urmă la acțiunile pa
triotice s-a datorat atît preocupării 
insuficiente a comitetului U.T.M. 
(secretar tov. Cucoș Vlad) pentru

împreună cu tovarășul Hai loan, 
secretarul comitetului U.T.M. de la 
mina Lupeni, răsfoim filă cu filă 
două, planuri de muncă legate în 
coperte cartonate. Primul este pia
nul de muncă al comitetului U.T.M. 
pe trimestrul IV al anului curent, 
iar cel de-al doilea este un plan 
comun întocmit de organizația 
U.T.M. în colaborare cu comitetul 
sindicatului și se referă la organi
zarea timpului liber al tineretului 
pe timp de iarnă. Cele două pla
nuri de muncă cuprind acțiuni in
teresante ce trebuie întreprinse în 
anotimpul friguros pentru organi
zarea plăcută și 
instructivă a tim
pului liber al ti
nerilor.

Ne oprim pe rînd la fiecare ac
țiune din aceste planuri și, bine
înțeles, asupra celor- al căror ter
men de rezolvare a trecut.

Citim: „Organizarea de înfîlniri 
ale tinerilor cu activiști de partid, 
de stat și fruntași în producție". 
Acesta este un lucru bun, am zis. 
I-am cerut tovarășului Hai să ne 

dea amănunte despre tematica a- 
cestor înfîlniri, să arate numele 
activiștilor și al fruntașilor care 
s-au întîlnit cu tinerii.

După ce stătu cîteva clipe pe 
gînduri, secretarul comitetului 
U.T.M. își mai aruncă o dată pri
virea asupra planului de muncă, 
apoi cu voce domoală începu să 

continuitatea acțiunilor, cît și faptu
lui că unii tineri, între care Ichim 
Nicolae, Cimpoian Alexandru, Blen- 
dea Vasile, Fecioru Vasile, Giurgi 
loan, Istoc Vasile nu răspund che
mării organizației U.T.M.

In discuțiile purtate în cadrul a 
dunării, utemiștii au căutat posibilități 
de intensificare a acțiunilor de mun
că patriotică. A reieșit că în sector 
există posibilități de colectare a u- 
nor cantități sporite de fier vechi, 
care este atît de necesar industrie: 
noastre siderurgice. Din aceste cău
tări s-a născut o inițiativă valoroa
să : fiecare tînăr din sector să strîn- 
gă în anul 1965, cîte o tonă de fier 
vechi. Minerul Man Nicolae, electri
cianul Corlan Miron și alți utemiști 
au sprijinit această inițiativă care va 
stimula participarea tinerilor din 
sector la acțiunile de colectare a fie
rului vechi.

Un calcpl simplu a condus imediat 
la Stabilirea angajamentului organi-

In secția electrică a C.T. Paroșeni, ucenicii școlii profesionale din Eu- 
peni se bucură de sprijinul prețios al muncitorilor vîrstnici, care îi ajută 
să-și însușească cît mai temeinic tainele meseriei alese.

JN CLIȘEU : Electricianul Mitzea Alexandru (cel din dreapta) dă ex
plicații tinerilor Lupea Nicolae, Moca nu Vasile. Luncașu Sava și Nădrag 
loan, ucenici în anul III, asupra funcționării unor aparate electrice de 
măsură.

motiveze că înttlnirile despre care 
e vorba nu s-au ținut din cutare 
și cutare motiv. Șe poate, mi-am 
zis. N-au putut organiza întîlnirile 
preconizate. Dar să vedem ce s-a 
făcut în continuare. Ne-am oprit 
așupra unei prevederi ce se referă 
la munca cu cartea.

— Ei, acum cred că aveți des
pre ce vorbi,- i-am spus secreta
rului.

— Da. In munca cu cartea a- 
vein rezultate frumoase. Tinerii 
noștri frecventează des biblioteca 
clubului, bibliotecile volante și par
ticipă Ia concursul „Iubiți cartea"

Pe firul unor planuri de muncă
Am solicitat tovarășului Hai loan 

să înfățișeze cîteva aspecte din ac
tivitatea organizațiilor U.T.M. în 
ce privește mobilizarea tinerilor la 
concursul „Iubiți cartea", să ne 
spună cîți tineri de la mina Lu
peni sînt purtători ai insignei „Prie
ten al cărții". Spre surprinderea 
noaștră, nici de data aceasta se
cretarul comitetului U.T.M. nu știa 
ce răspuns să dea. A motivat că 
membrii comitetului s-au ocupai 
mai mult de pregătirea adunărilor 
generale, de încasarea cotizației 
etc. și că nu au avut timp să se 
ocupe și de munca cu cartea. De 
la secretarul comitetului U.T.M. nu

sectorul I
zației U.T.M. pentru anul 1965 pri
vind colectarea fierului vechi: în 
sector sînt 70 de utemiști; în anul 
1965 se vor colecta, deci, 70 tone de 
fier vechi 1

Adunarea generală a utemiștilor a 
trasat noului birou sarcina de a identi
fica resursele de fier vechi atît din 
subteran în cadrul sectorului, cit și 
de la suprafață, astfel ca acțiunile 
ce se vor întreprinde aă se încheie 
cu rezultate valoroase. S-a cerut, de 
asemenea, să se țină o evidență da
ră și operativă asupra îndeplinirii 
de către fiecare tînăr a angajamen
tului de a colecta în decursul unui 
an o tonă de fier vechi.

Este meritoriu faptul că comitetul 
U.T.M. al minei Aninoasa a sesi
zat valoarea acestei inițiative. Comi
tetul U.T.M. a luat măsuri de popu
larizare a ei în vederea însușirii a- 
cestei inițiative și de către celelalte 
organizații de bază U.T.M. de la 
mina Aninoasa.

s-a putut afla nici măcar numărul 
tinerilor de la mină ce sînt pur
tători ai insignei „Prieten al cărții".

Am întors încă o filă din planul 
de muncă cu gîndul că totuși vom 
găsi ceva despre felul în care co
mitetul U.T.M. se ocupă de orga
nizarea timpului liber al tinerilor. 
Ne-am oprit asupra unui aliniat ce 
se refera ia organizarea joilor de 
tineret. Comitetul U.T.M. de la 
mina noastră — spunea tov. Hai 
— se ocupă de organizarea joilor 
de tineret, de mobilizarea tinerilor 
la aceste întîlniri.

— E un lucru bun. i-am zis, dar 

spuneți cum a fost organizată ul
tima joie de tineret și care a fost 
tematica el.

— Păi... să vedeți. Eu nu am 
fost la această joie de tineret.

— Dar locțiitorul de secretar ?
— Nici acesta.
Și așa, iot discutînd, am răs

foit cele două planuri de muncă 
fără a găsi vreo prevedere la care 
secretarul comitetului U.T.M. să 
nu găsească scuze, motivări pentru 
că nu s-a făcut nimic. Din obiec
tivele prevăzute pe lunile octom
brie și noiembrie a. c. nu s-a în
făptuit nimic. Simpozioanele, serile 
de odihnă pentru tinerii fruntași, 
audițiile muzicale, expunerile pe

ASPIRAȚII
In atelierul de strungăric ai mi

nei Vulcan mai mulțl tineri lucrau 
aplecați asupra mașinilor unelte. 
M-am apropiat de unul dintre ei 
care lucra la un strung. Era un tî
năr înalt, cu ochii negri. După fe
lul In care lucra, ml-ат dat sea
ma că este un bun cunoscător al 
meseriei. Toamnă lucra la strunjl- 
rea unei axe pentru o pompă cen
trifugală. Am 
aflat că șa nu
mește Lauran E- 
mil și este un 
bun utemist. Du
pă terminarea 
cursurilor ele
mentare, a in
trat la școala 
profesională din 
Petroșani, pe ca
re a terminai-o 
in vara acestui 
an. In cadrul 
școlii a fost 
unul dintre frun
tașii la învăță
tură. Organiza
ția U.T.M. a a- 
preciat activita
tea sa și l-a
primit în rlndurlle sale.

...Iulie 1964. La atelierul meca
nic al minei Vulcan a fost repar
tizat ca strungar și tînărul Lauran 
Emil. Munca sa a fast de la o zi 
la alta tot mai rodnică- mai bogată 
in realizări. Piesele executate de

Preocupări specifice vîrstei
Firul de mătase necesită o muncă 

migăloasă, multă dexteritate, finețe. 
Tocmai acest specific face ca în sec
ția de finisaj textil de la Vlscoza 
Lupeni să lucreze aproape în exelu 
sivitate femei. Majoritatea muncitoa 
relor secției sînt la vîrsta visărilor 
la vîrsta tinereții.

Comitetul U.T.M. al întreprinderii 
„Visează" Lupeni s-a preocupat de 
îndrumarea tinerelor muncitoare in 
direcția însușirii tainelor finisării fi
relor de mătase, îndemnîndu-le să ur
meze cursurile de calificare ținute 
în cadrul întreprinderii. După ce s-au 
calificat, multe tinere au devenit 
muncitoare de nădejde, evidențiate 
în întrecerea socialistă. Tinerele Ceauș 
Margareta, lașchievici Albina. Riti 
Maria. Birău Doina sînt doar cîteva 
din muncitoarele secției de finisaj 
textil ale căror nume figurează pe 
panoul evidențiaților în întrecere. De 
asemenea, tovarășele N icul a Raveca.

teme educative ce trebuiau ținute 
în aceste luni au rămas cifre și 
cuvinte seci pe hîrtie...

Cu toate că la mina Lupeni se 
desfășoară o slabă activitate fn 
privința organizării timpului liber 
al tinerilor, acest lucru nu a fost 
analizat de comitetul U.Ț.M. de la 
mină, sau de Comitetul orășenesc 
U.T.M. din Lupeni. Tovarășul Bar
na Constantin, secretarul comitetu
lui orășenesc U.T.M. șl tov. Cără- 
guț Sergiu, responsabil cu munca 
de educație comunistă a tineretu
lui în Comitetul orășenesc U.T.M. 
Lupeni nu au ajutat comitetul 

U.T.M. de 1a mi
nă pentru tradu
cerea în viață a 
sarcinilor înscrise 

în planurile de muncă. Un slab 
interes în ce privește luarea măsu
rilor necesare înfăptuirii obiective, 
lor propuse manifestă și comitetul 
sindicatului minei Lupeni.

Planurile nu se întocmesc numai 
de dragul de a le avea în sertar, 
ci trebuie făcut totul ca obiectiv cu 
obiectiv să fie tradus în viață, ac
țiunile cuprinse în aceste planuri 
să fie folositoare, să contribuie le 
educarea în spirit comunist a ti
nerilor, la ridicarea conștiinței lor 
socialiste. Acesta este un lucru ca
re trebuie înțeles și de tovarășii 
din comitetul U.T.M. al minei Lu
peni,

Z. ȘUȘTAC 

Lauran slnt de bună calitate. To
varășii din conducerea atelierului 
sini mulțumiți de activitatea fula
rului strungar.

Nu am zăbovit prea mult. L-am 
lăsat pe tînărul strungar să-și 
continue nestingherit lucrul. I-am 
pus doar o singură întrebare:

— Ce glnduri aveți pentru viitor, 
tovarășe Lauran ? .

Mi-a răspuns^ 
zîmbind :

— Urmez cla
sa a IX-a a 
Școlii medii din 
Vulcan, la seral. 
Mi-ат propus 
ea după termi
narea școlii me
dii să urmez 
cursurile unui 
institui tehnic, 
să devin in
giner,

l-am dorit 
succes în reali
zarea gindurilor 
de viitor.

Utemistul Lau
ran Emil are

de ce șă fie bucuros. El lașe 
parte din tlnăra generație a pa
triei noastre, care își poate înde
plini năzuințele la care aspiră.

D. ALBESCU
Vulcan

Briceag Elena, Mureșan Valeria au 
fost îndrumate să-și completeze stu
diile elementare, iar alte tinere cum 
sînt Alexe Mariana, Maschek Ana, 
Kiss Gabriela și Munteanu Florica 
au primit recomandări pentru a urmp 
școala medie serală.

Tinerele muncitoare sînt preocupa
te de însușirea unor deprinderi prac
tice utile. Ele doresc să cunoască 
cît mai multe lucruri gospodărești. 
Ar fi bine venită organizarea unui 
cerc în cadrul căruia șă se dea sfa
turi practice despre anumite treburi 
gospodărești, de dezvoltarea gustului 
pentru frumos, despre ținuta și com
portarea unei tinete în diferite oca
zii.

Un astfel de cerc ar putea fi or
ganizat de comitetul U.T.M. în co
laborare cu comisia de femei din 
cadrul întreprinderii. De asemenea, 
comitetul U.T.M. ar trebui să țină 
cont de faptul că numeroase tinere 
muncitoare îndrăgesc versurile, muzi
ca. Dar, de un timp, pentru tinerele, 
fete de la „Viscoza" nu se mai ț.— 
seri literare ori muzicale. Pînă și bri
gada de agitație, ale cărei programe 
erau mult apreciate, și-a încetat ac
tivitatea.

Comitetul U.T.M. va trebui să îm
bunătățească munca cu tinerele mun
citoare, astfel ca acestea să simtă 
din plin frumusețea tinereții.

Un prieten al cărții
Todoran Mircea a împlinit de cu- 

rînd 18 ani. Ca muncitor calificat 
in sectorul V al-minei Uricani, ute
mistul Todoran Mircea se achită eu 
cinste de sarcinile ce-i revin, fiind 
apreciat de colectiv. Timpul liber 
Mircea și-l petrece mai mult la bi
blioteca clubului din localitate, al 
cărei cititor activ aste.

Pe lingă faptul ca împrumută cu 
regularitate cărți de la biblioteca 
clubului, Todoran Mircea și-a format 
o bibliotecă personală care numără 
în prezent peste 250 volume. Roma
nele „Neamul Șolmăreștilor" și „Ni- 
eoară Potcoavă" de M. Sadoveanu, 
„Ion" și „Răscoala" de L. Rebreanu, 
„Desfășurarea” de M. Preda sînt nu
mai cîteva dintre cărțile ce formea
ză inventarul bibliotecii personale a 
tinărului Mircea.

De curînd Mircea a participat la 
concursul „Iubiți cartea" unde я dat 
răspunsuri foarte bune. Drept răs
plată a primit insigna de „Prieten 
al cărții".



Alegeri în organizațiile de partid

Brigăzilor de mineri — 
o asistentă tehnică mai eficientă

Sectorul II al minei Lupeni are o 
mare pondere în producția minei. 
Acest lucru a fost subliniat și cu 
prilejul adunării generale a organiza 
ției de bază din sector pentru darea 
de seamă și alegerea noului birou.

Darea de seamă prezentată de tov. 
Bîmboreanu Pavel, secretarul orga
nizației, a reliefat munca plină de 
abnegație a comuniștilor din sector 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
și înfăptuirea angajamentelor luate 
în întrecere. Cifrele prezentate arată 
că față de sarcina planificată, bri
găzile din abataje, au realizat de la 
Saeeputul anului si pînă la 1 noiem
brie un plus de 6301 tone de cărbu- 
ae. Ponderea cea mai mare în obți
nerea acestor rezultate au avut-o aba
tajele frontale. Aplicarea inițiativei 
„două fîșii de cărbune pe zi“, o mai 
bună organizare a brigăzilor, ridica
rea continuă a calificării muncitorilor, 
folosirea utilajelor. la capacitatea lor. 
respectarea monografiilor de armare, 
au permis minerilor din abatajul 
frontal 1/2, conduși de comunistul 

('Jfctrj Gheorghe, și celor din abatajul 
’ frontal 2/2, conduși de Praja Traian, 
ai sporească productivitatea muncii 
eu 5 la sută față de cea planificată 
șl să ridice economiile sectorului la 
prețul de cost la 224 608 lei. Dacă 
în ceea ce privește realizarea pla
nului la cărbune, brigăzile din aba
tajele frontale stau bine, nu aeelași 
lucru se poate spun® despre brigăzile 
de la pregătiri în cărbune și steril. 
Din 9 brigăzi de pregătiri, eîte exis
tă în sector, doar 3 sînt cu planul

Toate forțele pentru realizarea 
numărului de apartamente planificat

Be eurînd a avut loc adunarea 
generală pentru darea de seamă și 
alegeri a organizației de bază din 
cadrul grupului II de șantiere din 
Petroșani.

Din darea de seamă prezentată 
de tovarășul Bălan Dumitru, secre
tarul organizației de bază, precum și 
din discuțiile purtate a ieșit în evi
dență că datorită unei munci politice 
susținute desfășurate de comuniști pe 
șantiere, productivitatea muncii a 
crescut în acest an față de cea 
planificată cu 12 la sută. La reali
zarea acestui spor de productivitate 
s-a ajuns datorită faptului că, pe 
flecare șantier, la conducerea unui 
mare număr de brigăzi se află co 
muniști cu un înalt simț de răspun
dere, cum sînt Rădulescu Marin, Bu- 
dică Gheorghe, Țabrea Nicolae, An- 
draș Ștefan și alții. Aportul adus 
de comuniști prin buna organizare 
a locurilor de muncă și a formațiilor 
pe care le conduc este reliefat de 
depășirea sarcinilor de plan cu 40— 
90 la sută pe care brigăzi ca cele 
amintite și altele o obțin lună de 
lună. Darea de seamă a scos însă 
în evidență și o serie de deficiențe 
a căror consecință este faptul că șan
tierele nu au reușit să dea în fo
losință decît un număr mic de apar
tamente din cele planificate. Discu
țiile care s-au purtat în adunare s-au 
axat pe ceea ce trebuie făcut pentru 
ca pînă la sfîrșitul anului, șantierele 
să dea în folosință un număr cît mai 
mare de apartamente.

Comuniștii și invitații care au luat 
cuvîntul au subliniat că în timpul 
care a mai rămas și cu ajutorul pe

Scrisori din stațiuni
Comitetul sindicatului și conduce

rea reviziei de vagoane acordă o a- 
tenție deosebită efectuării concediilor 
de odihnă și trimiterii salariațîlor în 
frumoasele noastre stațiuni balneo
climaterice. Pe adresa atelierului de 
revizie și a comitetului sindicatului 
de aici sosesc nenumărate scrisori, 
trimise de lucrătorii acestei unități 
aflați în diferite stațiuni. In cuvinte 
simple aceștia arată condițiile noi 
create și grija deosebită ce se acor
dă oamenilor muncii. In ultimul timp 
asemenea scrisori trimise din stațiuni 
au sosit de Ia muncitorii Șirian An
drei. Gligor Lucreția, Mălină Victor 
si Costăchel Gheorghe.

1. CRIȘAN 
corespondent 

îndeplinit. Rămînerea în urmă a ce
lorlalte brigăzi de la pregătiri își 
are cauza în neacordarea la timp a 
asistenței tehnice necesare de către 
maiștrii Suba Ioan, David Iosif, O- 
prea Iosif în slaba aprovizionare cu 
materiale, în numărul mare de zile 
absentate de la lucru (291 nemoti
vate, 480 motivate, 6513 zile de boa
lă).

In goana după cantitate, unele bri
găzi au neglijat calitatea cărbunelui 
extras făcînd ca numărul tonelor re- 
butate să crească la 802 pe sector. 
Cele mai multe tone rebutate pen
tru calitate le-au avut brigăzile con
duse de Jurj Gheorghe, Musta Ale
xandru și Szabo Martin. Biroul or
ganizației de bază a făcut puțin în 
aeeastă direcție deși a cunoseut lip
surile care se manifestau în activi
tatea sectorului.

După ее a subliniat aportul prețios 
adus de membrii de partid din sector 
la realizarea planului de producție, 
tovarășul Nicorici Nicolae, membru 
în comitetul de partid pe mina și șeful 
minei Lupeni, cave a participat 
la adunare, a menționat că în viitor 
sectoral II va fi dotat eu mașini și 
utilaje moderne. Acest lueru cere atît 
din partea conducerii .sectorului, a 
tehnicienilor și maiștrilor cit și din 
partea noului birou al organizației de 
bază o mai mare atenție față de ridi
carea calificării muncitorilor, față de 
acordarea asistenței tehnice de care 
aceștia au, nevoie la locurile de 
muncă.

A POPA

care celelalte întreprinderi îl dau 
șantierelor în efective și materiale, 
este posibil ea indicele de producti
vitate să cr^hscă și să se reducă 
la minimum ‘rămfaerea în urmă la 
capitolul predări.

O problemă legată strîns de scur
tarea termenului de dare în folosin
ță a blocurilor de locuințe care s-a 
dezbătut mult de către majoritatea 
membrilor de partid care au luat cu
vîntul la discuții a fost aceea a fo
losirii pe scară cît mai largă a pre
fabricatelor precum și oportunitatea 
extinderii prefabricării la unele piese 
de instalații — curbe, coturi etc. din 
P.V.G. — aceasta ar accelera ritmul 
lucrărilor de instalații.

In cuvîntul său tov. Momeu Sa- 
moilă, membru în Biroul Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani, a re
marcat faptul că pe șantiere a-a 
muncit, dovadă productivitatea mun
cii depășită, dar se putea face mai 
mult în domeniul calității, al prețu
lui de cost și chiar al predării de 
apartamente. El a stăruit mult asupra 
exemplului personal pe care trebuie 
să-l dea comuniștii atît în producție, 
cît și în viața de toate zilele.

I. C.

Muzeul
La propunerea oamenilor muncii 

din Valea Jiului, propunere sprijinită 
întrutotul de organele locale de 
partid și de stat, Comitetul de stat 
pentru cultură și artă, Comisia mu
zeelor științifice, a aprobat înființa
rea la Petroșani a unui muzeu pe 
tema dezvoltării mineritului în Valea 
Jiului.

Pînă în prezent, consiliul științific 
ai muzeului din Petroșani a adunat 
o serie de materiale din domeniul 
mineritului ca : lămpi minerești din 
a doua jumătate a secolului XIX-iea 
și pînă la cele de azi, ciocane de a- 
bataj, perforatoare, vase pentru trans
portul apei potabile în subteran, cărți 
și reviste vechi legate de minerit, 
cîteva machete privind instalații mi
niere etc. De asemenea, s-au strîns 
o serie de documente în legătură cu 
mișcarea muncitorească din Valea 
•Jiului, fosta Vale a plîngerii, docu
mente în legătură cu Valea Jiului în 
anii puterii populare,, Enumerăm prin
tre acestea diferite imagini, fotoco
pii după actele originale extrase din 
presa vremii cu privire la grevele 
minerilor din anii 1875, 1892, 1916, 
1918, 1920, 1928, 1929, 1941, precum 
și materiale care oglindesc realiză-

Cititori activi
Pe zi ce trece, numărul cititorUor 

bibliotecii din Bărbăteni crește. In 
prezent numărul acestora a ajuns la 
1 60©.

Printre cei care au citeț cete mai 
mulțe cărți din bibliotecă se numără 
Urdă Ioan, prim maistru miner la 
sectarul IA — E. M. Lupeni — 60 
cărți citite, Sțrajcovici Carol, maistru 
la construcții —- 96 cărți, Faroes 
Maria, casnică — 84 cărți, Gaisler 
Nicolae. maistru la „Viscoza" — 106 
cărți și alții.

Răsplată a muncii
La masa prezidiului, tovarășul Ma

zăre Vasile, secretarul comitetului 
U.T.M. de la preparația Lupeni ci
tea cu cuvinte rare darea de seamă 
asupra activității comitetului U.T.M. 
de la ultimele alegeri și pînă în pre
zent Darea de seamă reliefa munca 
entuziastă desfășurată de comitetul 
U.T.M., șub conducerea organizației 
de partid, pentru mobilizarea tineri
lor în procesul de producție, pentru 
antrenarea acestora la acțiunile pa
triotice inițiate de organizația de ti
neret. S-au șpus cuvinte frumoase 
despre tinșfii Moldovan Ștefan, Ră- 
cășean Vasile, Dincă loan. Almăjan 
Ștefan, Ignat Ioan, Florea Constan
tia și alții. c«e s-au evidențiat cu 
regularitate în procesul de producție 
șj au luat parte activă la acțiunile 
patriotice inițiate de organizația 
U.T.M.

Utemlștii au acordat o bună apre
ciere muncii desfășurate de membrii 
comitetului U.T.M., de tov. Mazăre 
Vasile care a sprijinit efectiv tinerii 
preparatori în realizarea sarcinilor 
ce le-au stat în față. Drept răsplată 
a muncii depuse, utemiștii prepara
tei Lupeni l-au reales din nou pe 
fov. Mazăre în funcția de secretar al 
comitetului U.T.M.

AURELIA ȘPOIMOC 
corespondent

Pierderi care
La casa de mărfuri din stația Pe

troșani e un du-te-vino continuu. Zeci 
de oameni trec pe aici zilnic, ridi
când sau expediind mărfuri. Majori
tatea sînt delegați ai întreprinderi
lor care efectuează transporturi de 
mărfuri pe calea ferată.

Numai delegații LC.R.M.-ului nu 
se străduiesc să ridice operativ măr
furile sosite. Astfel, constetînd regis
trele de la magazia de mărfuri C.F.R. 
îți dai seama de îndată că la I.C.R.M. 
Petroșani ae depășește în mod siste
matic timpul de descărcare a vagoa
nelor sau de ridicarea mărfurilor de 
la magazie ori de pe rampă. Sumele 
plătite drept locații se ridică în fie
care lună la zeci de mii lei. Oare la 
această întreprindere nu se intere
sează nimeni de felul cum se risi
pesc sume importante de bani ? Iată 
cîteva exemple:

In magazia stației Petroșani stă 
de Ia 19 noiembrie curent containe
rul nr. 10078 sosit de la Mediaș cu 
cretă școlară. După ce a stat cîteva 

minier din Petroșani
rile regimului democrat popular în 
Valea Jiului.

Materialele pentru expoziție au fost 
depistate și adunate cu concursul 
larg al lucrătorilor de la Arhivele 
statului din Petroșani și alte locali
tăți din țară, al tovarășilor de la 
Institutul de istorie a partidului, fi
liala din Cluj, Biblioteca centrală u- 
niversitară din Gluj. S-a primit un 
sprijin deosebit din partea unor mu
zee din regiune și din țară cum ar 
fi muzeele regionale Deva și Alba 
iulia, muzeul din Sibiu etc. Remar
căm, de asemenea, contribuția adusă 
de unii tovarăși din Consiliul știin
țific ai muzeului ca ing. Dula Aurel 
și Chirimbu Matei de la C.C.V.J., 
prof. Varga Lenke — Școala medie 
Petroșani, prof. Kiss Elena —- Școala 
generală de 8 ani Petrila, Bîrsan Io
sif, director administrativ al C.C.V.J. 
în culegerea și traducerea, confecțio
narea și donarea unor piese muzeis
tice.

Ajutorul primit din partea acestor 
tovarăși precum și a altora, a fost 
substanțial. Ca urmare, muzeul dis
pune în prezent de o colecție sirius 
legată de tematica pe care ne-am 
propus-o.

Pitorescul vechi și neu al Petroșaniului

300 tone lemn 
tnfr-o zi

...Ultima zi a lunii noiembrie. Do
rind să obțină succese cît mal în
semnate. forestierii sectoarelor Lu
peni și Cîmpu lui Neag trimit jos, la 
gară, mașină după mașină încărcate 
cu bușteni, lemn de celuloza, de foc. 
Tovarășii lor, Nica Florian, Merciu 
Ionel, Socotă Ion, Bota Ion, Cordei 
Nicolae, Nica Milean și alții, din 
brigada Iui Benehiș Lazăr, care lu
crează la depozitul din gara Lupeni, 
descarcă mașinile cu iuțeală. Pînă 
seara, cca. 80 de autocamioane cu 
lemn au fost descărcate ; mai mult, 
s-au încărcat și cîteva vagoane pen
tru expediție. Cînd s-a făcut calculul, 
a reieșit că numai în ziua de 30 no
iembrie au intrat în acest depozit 
300 tone material lemnos. Pe în
treaga lutjă noiembrie, vplupiul de 
material lemnos саге a trecut prin 
mîna harnicilor oameni din această 
brigadă se ridică la 4 000 m.c.

pot fi evitate
. zile în magazie fără a 4i ridicat, ci- 

•neva a venit cu o idee : Се-ar fi să 
scăpăm de acest container, fără să 
plătim taxe de magazinaj? II trimi
tem Іа I C.R.M. Deva și... ei vor 
plăti toate taxele. Ideea nu â putut 
fi aplicată în practică. Motivul: nu 
are cine veni de Ia întreprindere ca 
să-i aplice un... plumb și containe
rul continuă să stea în magazie. In 
ziua de 23 noiembrie, cu trenul 1723 
au eosit pentru I.C.R.M. 30 legături 
de țeava galvanizată, dar pînă în 
seara zilei de 26 noiembrie, marfa nu 
a fost ridicată; deci 4 zile. La fel, 
poziția de sosire 2805 din 17 noiem
brie, a fost ridicată în ziua de 24 
noiembrie a. c., iar marfa de la po
ziția 2977 sosită în ziua de 18 no
iembrie, a fost ridicată în 24 noiem
brie. Deci, după o săp.tămînă I Alte 
comentarii, despre felul cum se mun
cește la I.C.R.M. Petroșani credem 
că sînt de prisos.

ION CRISTESCU 
corespondent

Cu toate acestea nu se poate afir
ma că au fost epuizate toate posibi
litățile de îmbogățire a muzeului. 
Sînt în Valea Jiului numeroși oa
meni ai muncii, participant! la miș
carea muncitorească eare dispun de 
o serie de documente și piese de mi
nerit atît de necesare muzeului. Aș
teptăm din partea acestora să ne 
sprijine cu colecții vechi de ziare și 
cărți, unelte de minerit, vechi uni
forme de mineri și maiștri mineri, 
carnete, afișe, manifeste, ștampile, 
steaguri minerești, fotografii și dife
rite documente, monede și altele.

înființarea muzeului mineritului din 
Petroșani reprezintă o realizare de 
seamă ilustrînd grija permanentă a 
partidului pentru continua ridicare a 
vieții culturale a oamenilor muncii 
din țara noastră și implicit a celor 
din Valea Jiului. Prin tematica pe 
care o abordează, ei se numără prin
tre primele din țară de acest fel.

Sîntem convinși că oamenii mun
cii înțeleg importanta pe care o are 
acest muzeu In dezvoltarea Văîi 
Jiului și ca atare își vor aduce din 
plin contribuția la depistarea și <lo- 
narea unor piese muzeistice care vor 
permite îmbogățirea expoziției de bază.

Prof. ION POPOROGU

PUBLICITATE
0. C, L. produse 

industriale Petroșani 
ANGAJEAZĂ UN GESTIONAR 
DE MAGAZIN TEXTIL EA 

LUPENI

Condiții de angajares 7 el«e 
elementare, 5 ani vechime în co
merț și garanție materială la 
angajare.

Informații suplimentare — la 
serviciul personal din cedrul 
O.C.L., strada Republicii nr. 1U2, 
etaj II biroul 27.

GOSPODINE !
Voiți să faceți economie de 

timp și de bani ?
Comandați la toate cofetăriile 

patiseriile T.A.P.L.-ului din în
treaga Vale a Jiului

TORTE, COZONACI Șl ORI
CE FEE DE PRĂJITURI.

Comenzile vor fi depuse cu 
48 ore înainte.

PR06RAM DE RADIO
4 decembrie

PROGRAMUL 1. 7.45 Instrumen
tiști de muzică ușoară, 8,00 Sumarul 
presei, 9,00 Din folclorul muzical al 
popoarelor, 10,03 Muzică ușoară, 
11,00 Pagini din operete romîneșii,
12.30 Soliști șl formații de muzică 
ușoară, 13,00 Festival „Viena—1964“, 
14,10 Muzică ușoară de Temistocle 
Popa, 14,30 Emisiune de basme, 15,00 
Melodii populare din Moldova, 16,30 
Cu microfonul prin regiunea Oltenia, 
17,00 Din melodiile populare cerute 
de ascultători, 17,30 In slujba patriei, 
18,15 Universitatea tehnică radio, 
20,40 Muzică ușoară, 21,15 Momente 
din istoria literaturii romîne (XLVI), 
21,45 Muzică ușoară interpretată de 
Allain Barriere. PROGRAMUL II. 
8,35 Melodii populare interpretate la 
diferite instrumente, 10,00 Muzică 
din opere, 12,00 Cîntece și jocuri 
populare, 12,30 Pagini din operete,
13.30 Limba noastră. „Formații ex
presive și formații neexpresive". Vor
bește acad. prof. Al. Graur, (reluarea 
emisiunii din 1 decembrie), 15,05 Mu
zică ușoară, lb',30 Din țările socia
liste. 17,15 Sport, 18,40 Evocare lite
rară : Vasile Alecsandri în corespon
dența sa, 19,30 Muzică ușoară ro- 
mînească 20,00 Doine și jocuri popu
lare 21,15 Muzică de dans. 22,00 
Melodii de dragoste — muzică ușoară.

Cinematoerrale
4 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Brațul nedrept al legii; REPUBLICA : 
Viafa particulară; PETR1LA: Cum 
stăm tinere; LONEA — MINERUL: 
Un om care nu există; ANINOASA : 
Podul; VULCAN: Moartea se nu
mește Engelchen; LUPENI — MUN
CITORESC: Banda de lași; CULTU
RAL : împușcături în ceață; BARBĂ- 
TENi: Idiotul.



4 STEAGUL ROȘU

Furtună de zăpadă 
pe coasta de nord-esf 

a S.U.A.
NEW YORK 2 (Agerpres).
0 puternică furtună de zăpadă s-a 

abătut asupra coastei de nord-est a 
Statelor Unite și asupra regiunilor 
învecinate din Canada, provocînd 
greutăți în circulație și întrerupînd 
în unele locuri aprovizionarea cu 
energie electrică.

Totodată, au avut de suferit și cî- 
tevă nave și mai multe vase pescă
rești aflate în această parte a A- 
tlantieuluî. Astfel, cargoul liberian 
„Fury“ a eșuat la 90 de mile de Ha
lifax, iar nava grecească „Panagiotis 
Coumantagios" s-a lovit de chei în 
portul Boston, din cauza vîntului deo
sebit de puternic.

Programul de dezvoltare 
a economiei Turciei 

pe anul viitor
ANKARA 2 (Agerpres).

‘In programul de dezvoltare a eco
nomiei Turciei pe anul viitor sînt 
prevăzute investiții de 465,9 milioane 
lire turcești pentru dezvoltarea pro
ducției de petrol, dintre care 150 de 
milioane lire turcești de către sec
torul privat. Această sumă va fi fo
losită, printre altele, pentru construi
rea conductei Batman—Iskanderun, 
pentru efectuarea unor prospecțiuni 
și pentru dezvoltarea puțurilor de pe
trol existente, cît și pentru dezvolta
rea mijloacelor de desfacere a petro
lului extras.

Noi incidente la frontiera 
dintre Siria și Izrael

TEL AVIV 2 (Agerpres).
Miercuri, dimineață, la frontiera 

dintre Siria și Izrael, în nordul zo
nei Banius, au avut loc noi inciden
te. Un purtător de cuvînt militar 
îzraelian a făcut o declarație, afir- 
mînd că întreaga răspundere pentru 
aceste incidente revine părții sirie
ne. Incidentele au durat aproape o 
jumătate de oră, fără a se fi înregis
trat victime. Siria a adresat Comi
siei O.N.U. pentru supravegherea ar
mistițiului în Palestina 0 plîngere, în 
care cere efectuarea unei anchete.

Jn Adunarea Națională Franceză
.PARIS 2 (Agerpres).
Luînd euvîntul marți după-amiază 

în i Adunarea Națională Franceză în 
legătură cu proiectul legii progra 
mulni militar pe 1965—1970, minis 
trul armatelor al Franței. Pierre 
Me esmer. a declarat că guvernul 
francez va prezenta la viitoarea se
siune parlamentară un proiect de le
ge privind „abandonarea de către 
Franța a serviciului militar obliga
toriu, înlocuindu-1 printr-un serviciu 
selectiv".

Messmer a anunțat, totodată, că 
primul submarin atomic francez va 
intra în curînd în construcție la șan
tierul naval din Cherbourg. El va

Proiect de lege privind reforma 
consfifufiei chiliene

SANTIAGO DE CHILE 2 (Ager
pres).

La Santiago de Chile s-a ănunțat 
că președintele Eduardo Frei urmează 
să semneze o lege privind reforma 
constituției prin care vor fi sporite 
împuternicirile guvernului, aceasta 
îh scopul traducerii în viață a pro
gramului de reforme cu caracter eco
nomic și social.

După cum transmite agenția Reu
ter, proiectul de lege prevede:

— Dreptul președintelui de' a or
ganiza un plebiscit popular asupra 
unor probleme specifice în cazul cînd

O.N.U.: Ședința plenară 
din 2 decembrie

NEW YORK — Trimisul special al 
Agerpresului, Ion Gălățeanu, transmi
te :

In dimineața zilei de 2 decembrie, 
înainte de începerea ședinței plenare 
a Adunării Generale, a avut loc ce
remonia înălțării steagurilor noilor 
state primite în O.N.U. — Republi
cile Malawi, Malta și Zambia — nu
mărul membrilor organizației ridicîn- 
du-se astfel la 115.

Luînd euvîntul cu acest prilej, U 
Thant, secretarul general al O.N.U.. 
a declarat printre altele, că prin 
primirea celor trei state membre s-a 
făcut un nou pas spre universalita
tea organizației, ceea ce reafirmă le
gătura strînsă dintre crearea orga
nizației și dispariția colonialismului 
de pe fața pămîntului. Cele trei state 
— a spus U Thant — sînt un simbol 
al recunoașterii tot mai largi de că
tre comunitatea mondială a principiu
lui respectării drepturilor egale între 
națiunile mari și mici.

Cocteil oferit de ambasada 
R. P. Romîne la Paris

PARIS 2. — Corespondentul Ager
pres, T. Vornicu, transmite :

Delegația de specialiști romîni con
dusă de tovarășul Bujor Almășan, 
ministrul minelor și energiei electri
ce. a vizitat în timpul șederii în 
Franța minele de potasiu și instala
țiile de preparare a sărurilor de po
tasiu din Alsacia. luînd totodată con
tacte cu institutele de specialitate și 
o serie de firme în domeniul minier 
și chimic.

Cu acest prilej, ambasada R.P. 
Romîne din Paris a organizat un coc
teil, la care au luat parte, printre 
alții: Jean Couture, președinte al 
Comitetului de utilizare a energiei 
din Ministerul Industriei, P. Nicolas, 
director general în Ministerul Indus
triei, conducătorul Biroului de cer
cetări miniere și geologice, Christian- 

fi urmat de alte două submarine nu
cleare de 8 000 tone ce vor fi con
struite în viitor.

Referindu-se la aspectele politice 
ale problemelor militare și în special 
la poziția Franței față de N.A.T.O., 
Pierre Messmer a reafirmat „atașa
mentul Franței față de alianța a- 
tlantică", reamintind însă „criticile 
vii" pe care le aduce guvernul fran
cez „aspectelor militare și organizato
rice" ale acestei alianțe. „Este ne
cesar, a subliniat ministrul armate
lor al Franței, să se pregătească o 
mai bună organizare a alianței atlan
tice, în primul rînd cu vecinii noștri 
europeni".

legile propuse de guvern sînt res
pinse de Congres ;

— Restrîngerea actualelor puteri 
ale Congresului de a aproba, fără 
acordul președintelui, sporiri de sala- 
larii și măsuri privind creșterea im
pozitelor.

Președintele chilian a declarat că 
aceste schimbări sînt esențiale pen
tru realizarea diferitelor reforme. Po
trivit agenției citate, se așteaptă 
deputății să se împotrivească acestui 
proiect de lege atunci cînd va fi adus 
in discuția Congresului, probabil lu
nea viitoare.

Ședința plenară a fost consacrată 
discursurilor de salut adresate noilor 
state membre. Au luat euvîntul re
prezentantul S.U.A., A. Stevenson, 
reprezentantul Marii Britanii, lordul 
Caradon, reprezentantul Uniunii So
vietice, N. T. Fedorenko, reprezentan
tul Izraelului, Abba Eban, reprezen
tantul Malayezieî, Radhakrishna Ra- 
mani, reprezentantul Marocului, Dey 
Ould Sidi Baba etc.

In numele unor țări socialiste, 
printre care și R.P. Romînă, salutul 
adresat noilor state a fost rostit de 
Karoly Csatorday, reprezentantul R.P. 
Ungare la O.N.U. Vorbitorul șî-a 
exprimat convingerea că participarea 
celor trei noi state membre „va în
tări și mai mult eficacitatea Națiu
nilor Unite". El a subliniat că admi
terea acestor țări constituie o recu
noaștere a rolului istoric al O.N.U. 
în lichidarea totală a colonialismu
lui.

Joi încep dezbaterile generale.

ne Malitchenko, de la Direcția afa
cerilor politice din Ministerul de Ex
terne, Dominique Spinetta, președin- 
te-director general al Societății 
„Venot et Co", J. Rouxel, director al 
Societății de cercetări miniere, Xavier 
Roy-Jouvin de la „Charbonnage de 
France", precum și numeroase alte 
personalități și oameni de afaceri.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

S - A CERUT

Convocarea Consiliului de Securitate 
pentru examinarea situației din Congo

NEW YORK 2 (Agerpres).
Intr-o scrisoare adresată marți sea

ra președintelui Consiliului de Securi
tate, reprezentanții la O.N.U. a 16 
țări (14 africane, Afganistanul și 
Iugoslavia) au cerut convocarea de 
urgență a Consiliului de Securitate 
pentru examinarea situației din Con
go. In scrisoare se subliniază că 
operația întreprinsă de trupele belgie-

După convorbirea
PARIS 2 (Agerpres).
După o convorbire de o oră pe 

care a avut-o marți cu președintele 
de Gaulle, primul ministru congolez 
Chombe s-a declarat „foarte satisfă
cut", Cercurile 'oficiale franceze au 
fost însă mult mai rezervate. Ele au 
arătat, potrivit agenției Associated 
Press, că nici un fel de ajutor fran
cez direct nu va fi oferit guvernului 
congolez în momentul de față. „Fran
ța, a precizat o înaltă personalitate 
franceză citată de aceeași agenție, 
ar fi doritoare să ia în considerație

Memorandum adresat 
ministrului britanic al coloniilor

ADEN 2 (Agerpres).
Partidul socialist popular și Con

gresul sindicatelor din Aden au a- 
dresat ministrului coloniilor al Marii 
Britanii, Greenwood, care se află în
tr-o vizită în Aden și Arabia de sud. 
un memorandum, în care cer orga
nizarea unui referendum, sub supra
vegherea O.N.U., imediat după pro
clamarea independenței. In cadrul 
referendumului, populația din protec
toratele- aflate în sudul Yemenului 
urmează să fie consultată în legătu-

Planul Wilson in vederea tratativelor 
de la Washington

24 la 8 sau 10 nave și fără partici-LONDRA 2 (Agerpres).
In legătură cu apropiatele tratative 

care vor avea loc la Washington în
tre președintele Johnson și primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, corespondentul din Londra al 
agenției France Presse relatează, din 
surse bine informate, că a fost de
finitivat planul premierului englez 
în vederea unei reorganizări a 
N.A.T.O. și, mai ales. în ce privește 
propusele forțe nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O.

„Primul ministru Wilson — trans
mite agenția — intenționează să a- 
ducă un consimțămînt britanic la 
crearea unei forțe multilaterale în 
schimbul unei asigurări americane că 
Marea Britanie va juca un rol mai 
important în elaborarea strategiei glo
bale și' în alegerea obiectivelor. A- 
cest plan, extrem de complex, ține 
seama, atît de necesitățile impuse de o 
situație economică critică, de dorin
ța britanică de a continua să joace, 
un rol internațional cît, și de exigen
țele aripei de stînga a partidului la
burist

Planul conține propuneri maximale 
și poziții de retragere. Premierul en
glez intenționează să ceară :

1. — O renunțare pur și simplu 
la crearea unei flote nucleare de su 
prafață cu echipaje mixte.

2. — Crearea unei forțe multinațio 
nale a N.A.T.O. în care Marea Bri
tanie va vărsa întregul său poten
țial nuclear actual, renunțînd la 
dreptul de a-1 retrage așa cum pre
vedea pînă în prezent acordul de la 
Nassau.

3. — O participare britanică direc
tă la elaborarea strategiei nucleare 
globale.

Dacă președintele Johnson se va 
arăta de neclintit în privința proiec
tului F.N.M. — continuă agenția —*■ 
H. Wilson îi va propune atunci o 
reducere a flotei de suprafață de la 

ne transportate de avioane america
ne „constituie o intervenție în afa
cerile interne africane și o violare 
flagrantă a Cartei O.N.U.". Arătînd 
că situația actuală din Congo „este 
susceptibilă să pună în pericol pacea 
și securitatea în Africa", semnatarii 
scrisorii consideră că Consiliul de 
Securitate trebuie să ia măsuri pen
tru a se evita repetarea unor ase
menea acțiuni.

Chombe-de Gatille
unele forme de ajutorare a guver
nului congolez, în același mod în care 
o face pentru orice țară slab dezvol
tată, dar nu în prezent. Avem sen
timentul că situația este prea sensi
bilă pentru a lua în considerație ceva 
precis în domeniul ajutorului. Situa
ția din Congo este tulbure și consi
derăm că revine congolezilor înșiși 
s-o limpezească". In mod oficial s-a 
anunțat totuși că guvernul francez 
ar putea Să trimită cîțiva experți, 
care să studieze modalitățile de a 
efectua o reformă administrativă în 
Congo.

ră cu aderarea la Republica Arabă 
Yemen.

Memorandumul cere respectarea re
zoluțiilor O.N.U. cu privire la acor
darea independenței, lichidarea baze
lor militare britanice din Aden și 
organizarea în Aden a alegerilor ba
zate pe votul universal.

Marți, Greenwood a primit delega
ții separate ale Partidului socialist 
popular și Congresului sindicatelor 
din Aden, care și-au reafirmat po
ziția expusă în memorandum.

parea britanică. Această flotă ar fi, 
de asemenea, alipită unui ansamblu 
mai vast în care Marea Britanie va 
juca un rol preponderent. Ea va adu
ce într-adevăr toate armele sale nu
cleare. Personalul militar britanic va 
fi pus la dispoziția acestei forțe nu
cleare multilaterale pentru deservi
rea unor avioane și rachete terestre, 
dar nu pentru navele de suprafață. 
Este vorba prin aceasta de a se 
înainte de toate satisfacție aripei de 
stînga a partidului laburist. Wilson 
va oferi președintelui Johnson să 
furnizeze 20 la sută din focoasele 
nucleare ale flotei de suprafață îA lo
cul unei participări cu personal sau 
pe plan financiar. Numai cîțiva ofi
țeri de marină vor fi oferiți de Lon
dra pentru a asigura mai bine -w 
veto britanic. YA

In sfîrșit, în timp ce la origină 
concepția laburistă prevedea un dublu 
veto, planul Wilson prevede în pre
zent trei, forța multilaterală astfel 
transformată va fi supusă vetoului a- 
merican, vetoului european și vetou
lui britanic.

La Londra nu se fac nici un fel 
de iluzii asupra primirii nefavorabile 
pe care o va face Bonn-ul unui ase
menea plan, însă premierul britanic, 
din motive economice și' ideologice, 
nu poate renunța la el dacă vrea să 
obțină o aprobare din partea Camerei 
Comunelor. In schimb, includerea de 
unități cu personal strict național, în 
această forță multilaterală și atri
buirea unui drept de veto puterilor 
nucleare (în prezent Marea Britanie, 
Franța și S.U.A.) ar putea, după cum 
speră el să placă generalului de 
Gaulle.

Planul Wilson elaborat în cursul 
lungului, week-end de la Chequers 
și la care au subscris principalii mi
niștri interesați a fost comunicat în 
linii mari subsecretarului de stat a- 
merican, George Ball, în timpul șe
derii acestuia la Londra. Aceasta va 
permite președintelui Johnson să ai
bă încă dinainte clarificări asupra 
ideilor britanice".

&eu.vt
SOFIA. — Ea 1 decembrie, în 

portul Varna, a ancorat cea mai 
nouă navă a flotei comerciale bulgare 
— cargoul pentru transportul cărbu
nelui „Sredna-Gora" ca o capacitate 
de 9 000 tone, construit la șantierele 
navale din Japonia. Japonia va li
vra Bulgariei încă patru cargouri 
pentru transportul cărbunelui.

ATENA. — In urma cercetării^'4 
efectuate de geologi greci, lîngă in
sula Chios au fost descoperite zăcă
minte submarine de petrol, situate 
la o distanță de 20—60 de metri 
de țărmul insulei.

ROMA. — La fabrica de cauciuc 
din Milano, aparținînd companiei 
„Pirelli", 12 000 de muncitori au de
clarat marți grevă, revendicînd în
cheierea unui nou contract colectiv.

JOHANNESBURG. — Tribunalul
• din Pretoria a pronunțat marți sen
tințele împotriva a trei patrioți care 
s-au opus politicii de apartheid. Pro
fesorul de fizică Bertram Hirson, de 
la Universitatea din Witwatersrand, a 
fost condamnat Па 9 ani închisoare, 
iar ziariștii Hugh Lewin și Raymond 
Eisenstein — la șapte ani închisoare.

GENEVA. — La sediul din Gene
va al Secretariatului G.A.T.T. (Acor
dul general pentru tarife și comerț) 
s-a anunțat marți, potrivit agenției 
France Presse, că la 7 decembrie 
vor. începe consultările între repre
zentanții acestei organizații și Marea 
Britanie cu privire la recentele mă
suri economice de sporire a taxelor 
vamale adoptate de Marea Britanie.

NEW YORK. — Administrația na
țională pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că toate apara
tele instalate la bordul navei cosmi
ce „Mariner-4" funcționează normal 
și nava își continuă drumul în di
recția planetei Marte.
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