
Рпйеігйі 'din toate țările, unifi-vd I

вадііі roșu
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular Petroșani

Adunările generale, 
școală de educare comunistă

la îndeplinirea sarci- 
Unele din adunările 
desfășurat pe tema 
fi membru al organi

Conștiente de faptul că adunările 
generale constituie un mijloc eficace 
de educare comunistă și patriotică a 
tinerilor, organele și organizațiile 
U.T.C. din Valea Jiului, sub condu
cerea organizațiilor de partid, se 
străduiesc să asigure un conținut 
cît mai bogat adunărilor generale. 
In marea lor majoritate, organizați
ile U.T.C. pun în dezbatere teme le
gate de procesul de producție sau 
viața de organizație. De pildă, orga
nizațiile U.T.C. nr. 8 și 11 de Ia E. 
M. Petriia au analizat disciplina ti
neretului în procesul de producție, 
contribuția sa 
nil@T-4de plan, 
generale s-au 
„Cinstea de a 
zației U.T.C.".

Secretarul comitetului U.T.C. de 
la E. M. Petriia, tovarășul Siliște 
Mihai ne-a relatat cu multă satisfac
ție faptul că în urma analizelor și 
discuțiilor.făcute, un număr însemnat 
de tineri au solicitat înscrierea la 
cursurile serale și fără frecvență a 
școlii medii, s-a redus simțitor nu
mărul absențelor de la serviciu. La 
organizația nr. 8 tinerii au răspuns 
cu entuziasm Ia chemarea organiza
ției ca în zilele de 22, 23 și 24 au
gust să lucreze Ia pregătirea unor 
noi locuri de muncă.

Rezultate bune au obținut și or
ganizațiile U.T.C. reparații mecanice 
de Ia U.R.U.M. Petroșani, T. C. Pa
roșeni și altele. Și în aceste orga-
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І
Г)и prilejul discuției pe care 

am avut-o la comitetul sin
dicatului preparației Lupeni despre 
IV&aal "din fruntașii uzinei, tehnicia
nul Sibișan Victor, oamenii au 
“ vorbit cu căldură despre faptele 

lui demne de laudă, despre perse
verența și pasiunea cu care tînă
rul comunist își îndeplinește obli
gațiile profesionale.

— E omul noului, omul căută
rilor neobosite, care-și pune pe 
primul plan al preocupărilor inte
resul colectivului, conchide tova
rășul Coman Sever, președintele 
sindicatului.

...Am pornit pe scările abrupte 
ale uzinei spre cea mai înaltă cotă 
a preparației — secția zefaj. Aici, 
Ia zeci de metri înălțime se înno
bilează sortul cel mai fin al căr
bunelui cocsificabil, de 0—10 mm. 
In bateriile de zefaj curg fără în
cetare, ca în Jiul învolburat, șu
voaie negre de apă în care cărbu
nele special, destinat cocsificării, 
se separă de mixtele. Albia celei 
de-a treia baterii 
jurul ei un grup 
băluieșle de zor.

— Aici, prinde 
concepută de tehnicianul Sibișan, 

e secată, iar in 
de oameni tre-

viafă inovația
I. DUBEK

nizații de bază tinerii au luat 
dezbatere diferite aspecte privind 
felul în care membrii organizației 
U.T.C. se achită de sarcinile încre
dințate , cum 
să-și realizeze 
angajamentele 
listă.

Formalismul 
în munca de organizație

Majoritatea organizațiilor de ba
ză U.T.C. din Valea Jiului manifes
tă grijă și preocupare pentru a face 
adunările generale interesante și 
educative, să aibă Ia ordinea de zi 
probleme strînș legate de preocupă
rile tinerilor. Mai sînt însă și orga
nizații de bază care manifestă mult 
formalism și comoditate în pregăti
rea și desfășurarea adunărilor ge
nerale. De pildă organizațiile de ba
ză U.T.C. de la І.С.О. Lupeni, coope
rativa „Jiul" Petroșani, I.R.T.A. Pe
troșani, cartier 3 Lupeni, cartier 2 
Vulcan, construcții Petroșani, 
I.C.M.M. nici nu țin măcar în fiecare 
lună adunările generale. Datorită 
lipsei de preocupare în munca de 
pregătire a adunărilor generale a- 
cestea nu 'se țin la data stabilită 
prin planul de muncă, ceea ce face 
ca muiți dintre tineri să nu cunoas
că data cînd are loc adunarea gene- 

(Continuare In pag. 3-a)

interesul colectivului9 Preocupare primordială 
O soluție îndrăzneață

• Bateriile vor funcționa fără întrerupere
văzut pentru trimestrul IV a. c. 
Deși conducerea preparației insis
tase mereu Ia V.R.U.M.P. pentru 
urgentarea executării comenzii — 
instalația elevatoarelor la bateria 
nr. 3 — nu de mult a venit un 
răspuns din partea U.R.U.M.P. in 
care s-a făcut cunoscut că uzina 
nu va putea execiita comanda 
nici în acest an. îngrijorarea pro
dusă de răspuns a cuprins, pe 
bună dreptate, preparatorii. Era 
doar vorba de functionarea celei 
mai importante baterii — nr. 3. 
care spală cărbunele destinat coc
sificării. Trebuia găsită deci solu
ția din resurse interne. Și soluția, 
și încă îndrăzneață, a fost dată 
de tehnicianul Sibișan Victor, unul 
din inovatorii cei mai activi ai u- 
zinei. A prezentat cabinetului teh
nic propunerea de inovafie : „Con
solidarea interiorului elevatoarelor

mă informa maistrul principal 
Cranciova Ion.

Din grupul de muncitori s-a 
desprins un om tinăr, brunet și 
înalt, apropiindu-se de noi.

— E chiar eroul nostru, Victor 
Sibișan, a exclamat cu surprinde
re maistrul principal. Și surprin
derea lui are o explicație bine în
temeiată. Tehnicianul de tură Si
bișan Victor lucrează în schimbul 
III. Deci dimineața e liber. Totuși, 
în această lună își petrece multe 
ore libere în uzină, la bateriile de 
zetaj. Motivul acestui fapt, curios 
la prima vedere, merită relevat.

Elevatoarele bateriile de zefaj 
trebuiau înlocuite de mai mult. 
Au ajuns ia o uzură fizică înain
tată, din care cauză au produs în 
ultimul timp dese stagnări proce
sului tehnologic de preparare. Ter
menul de înlocuire a lor a fost pre-

T.C.M.C.
nu are ce căuta de Ia

mari

Paroșeni. 
el nive-Zilnic, 

lează suprafețe 
de teren.

se străduiesc tinerii 
sarcinile de plan și 
în întrecerea socia-

apreciat pe șan
tierul
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Buldozenstul 
Sava Gbeorgbe 
este un muncitor

pregătind incinta 
viitoarei mine.

Reduc stationarea
Colectivul stației C.F.R. Petroșani 

acordă o mare atenție reducerii sta
ționării vagoanelor în tranzit cu 
prelucrare. Operatorii programatori, 
șefii de tură, impiegații de mișcare, 
șefii de manevră și magazionerei au 
grijă la sosirea trenurilor, care aduc 
vagoane ce urmează să tranziteze cu 
prelucrare prin stația Petroșani, ca 
acestea să fie prelucrate operativ.

Munca depusă de colectivul stației 
și strînsa colaborare cu celelalte

vagoanelor
unități a făcut ca în primele 20 de 
zile ale lunii septembrie staționarea 
vagoanelor în tranzit cu prelucrare 
să fie redusă cu 1,6 la sută. La a- 
ceastă realizare, o contribuție în
semnată a fost adusă de șeful de 
tură Oprea Ioachim, impiegatul de 
mișcare Firu Marin, șeful de mane
vră Murăreț Dumitru și manevran- 
tul Enache Gheorghe.

I. GRIȘAN 
corespondent

spre a rezista ia presiunea de lu
cru, a plunjerilor de la bateriile 
de zețaj". Propunerea a fost ac
ceptată, apreciindu-se că inovația 
va asigura - funcționarea normală 
a elevatoarelor, deci a bateriilor, 
pe cei puțin un an și jumătate. 
Conducerea uzinei a luat măsuri 
pentru aplicarea ei. A început e- 
xecvtarea lucrării. Autorul inova
ției participă direct la realizarea 
ei. conducind lucrările. Termenul 
fixat pentru terminarea lucrării es
te 6 octombrie. Ea va fi insă gata 
mai devreme, pină la sfîrșitul lu
nii curente. E un merit atît al ino
vatorului cit și al meseriașilor 
Kovacs Iosif, șef de echipă, Barbu 
Cornel, Varga Petre, care 
precupejit timpul pentru 
та execuției lucrării un 
mai susținut.

...Bateria de zetaj nr. 3 
tiona tără întrerupere, iar cărbu
nele special pentru cocsificare va 
asigura din plin pîinea furnalelor 
Hunedoarei. Iată unul din meritele 
inovatorului comunist Sibișan Vic
tor pentru care își merită cu pri
sosință titlul de om al noului.

nu și-au 
a imptl- 
ritm cit

va func-

Minerii din brigada condusa 
de tovarășul Virdea Avram de 
Ia mina Lonea au terminat re
cent lucrările aferente Ia săpa
rea galeriei în circuitul puțului 
orb nr. 10. In clișeu o parte din 
tovarășii de muncă ai brigadie
rului.

Centrale telegrafice conectate 
la sistemul „Telex" automat

Centralele telegrafice din Craiova, 
Deva, Galați, Iași și Ploiești au fost 
conectate la sistemul telegrafic „Te
lex" automat.

Avantajele telegrafiei automate 
sînt numeroase. Folosirea mai efi
cace a circuitelor, scurtarea timpu 
lui necesar obținerii legăturilor, un 
tarif de taxare mai redus sînt doar
cîteva din ele.

și 
tă- 
lu- 
fă-

De curind s-a încheiat con
cursul „Cea mai bună creație 
personală" organizat de re
vista „Cravata roșie". La a- 
ceastă întrecere, destinată în • 
exclusivitate copiilor, au par
ticipat sute de pionieri 
școlari din toate colțurile 
rii cu un număr de 4 500 
crări. In urma aprecierilor 

asupra lucrărilor prezen- 
la concurs, juriul a acor- 
premiul întîi cercului de 
plastice din Lupeni.

...Era prin 1956. Pe lîngă 
cercul de arte plastice pentru 
adulți, care funcționa în ca
drul clubului muncitoresc din

AȘA CRESC 
TALENTELE

Lupeni, a luat ființă un cerc 
similar pentru copii. începu
tul n-a fost tocmai ușor. Era 
mic numărul celor care și-au 
manifestat dorința să frecven
teze acest cerc. De aceea, 
inițial, a funcționat doar cu 
16 elevi. Anii au trecut și 
datorită dezvoltării neconte
nite a culturii și artei în pa
tria noastră oamenii au înce
put să acorde mai mare aten
ție valorificării aptitudinilor 
copiilor, înclinației lor spre 
artă. Numărul iubitorilor arte
lor frumoase a sporit necon
tenit. Sute de copii ai oame
nilor muncii din Lupeni și-au 
exprimat dorința de a fi pri

miți în cercul de artă plastică.
Și astfel, în cei 9 ani care 

au trecut, mereu noi și noi 
școlari talentați au îmbrățișat 
arta cu dalta și penelul.

Dragostea pentru frumos i-a 
apropiat pe copii de 

de arte plastice. Muiți 
cei care 
tatea în 

nuă și 
du-se.

Hegheduș I.azăr, tinichigiu 
la mina Lupeni, și-a început 
activitatea în cercul de copii. 
In prezent el se numără prin- 

% ’ tre membrii de bază ai cer- 
' culiB' de arte plastice de a- 

dulți care funcționează pe 
lîngă clubul din localitate. 
Creațiile sale au fost expuse 
și premiate la diferite expo
ziții de artă plastică organi
zate in tară. Linogravura în
titulată „Cartier nou în 
peni", spre exemplu, a 
premiată Ia bienala de 
plastică a amatorilor din 
Tînărul Costea 
un alt membru 
care, în urmă cu 
luat prima dată 
mînă. Dragostea
inspirată pentru arta plastică 
de către Tellmann Iosif, in
structorul cercului, atenția cu 
care au fost înconjurați copiii 
care au dovedit aptitudini i-au 
folosit, mai tîrziu lui Simion 
spre a-șî alege cariera căreia 
i s-a dedicat. In prezent Cos
tea Simion este student în a- 
nul V al Institutului de arte 
plastice din Cluj.

Cele arătate nu 
succesele cu care 
mîndri cercul de

că pentru copiii din Lupeni. 
Rezultatele activității cercului 
pot fi exemplificate 
alte realizări. Așa spre exem
plu Crișan Maria, 
Maria, Băloi Nicolae 
tai Emil, care s-au 
de asemenea, printre 
săi, au terminat, de

cercul 
dintre 
activi- 
conti-

perfectionîn-

și-au început 
acest cerc o 

astăzi,

Lu- 
fost 
artă 

1960.
esteSimion,

al cercului 
nouă ani, a 
penelul în 

ce i-a fost

epuizează 
se poate 

artă plasti-

și cu

Hornung 
și Csa- 

numărat, 
membrii 

curîhd,
M. CHIOREANU

(Continuare in pag. 2-a)

Acțiunea de automatizare în tele
grafie continuă. In prezent se desfă
șoară lucrări de instalare a cenlrale- 
lor telegrafice automate Ia Tg. Mu
reș și Constanța. In același timp s au 
dezvoltat legăturile pe care tara 
noastră le are în prezent prin „Te
lex" cu numeroase țări din Eurepa, 
cele două Americii, Africa și Asia.

(Agerpres)
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CÎND AJUNGE ZIARUL
ÎN MINA CITITORULUI ?

I
0 întrebare 
șl trei r&sbuneuri

ha Wloșeul pentfu distribuirea 
ЙЗіёІвг de la gura de taină Cimpa 
И йас prăfuite, nSHdtaăte de măi 
ІвдИё zile, рё o bancă șl pe Un 
raft peste 890 de „steagul roșu", 
dlfăă 500 „Drumul socialismului", 
pSeihteid", „Scintelâ tineretului" Și 
Sita publiEâțll;

— Be сё nu se ridică ziarele ? 
«s fie-ata infdrmăt hei,

=-- Abonațil nu vin, uiieori, zile 
Iii Șif Să le ridice — ne-a spus 
dlStrlbilitsarea de ziare Kovâfes Ma
rfă, Multi abonați ridică риЫіёа- 
Ш1₽ la 8 sau 10 zile, Și ehier nlai 
făt. Tovarășul Bbrințân Qheorglie 
diii itatidful II, de pildă, vine după 
ёіё й dată pe lună, Munteahu Mâr- 
eu, de la transportul subteran, a 
fo&t ih septembrie după Un singur 
ziar, Tema VasilS și Gherman E- 
ftOrie din seelorul II nu-și ridifeă 
abPharfiăntele deeit йё două bri 
ph luh*.

îh lbgăiarfi eu această stare de 
Ifieruti am întrebat și pe tovarășii 
fâsțfeă Traiad, secretarul eomite- 
tuliii de partid al minei Lonea și 
Tbăăf Edmund, seefetărul orgăhi- 
ăâției de bază a sectorului III care 
ё cauza că abonâții nu-și ridică 
lâ titap ziarele.

—1 Consider că de această pro- 
blefnă nu ne-am ocupat suficient 
s— a recunoscut tovarășul Costba. 
Dată așa stau lucrurile va trebui 
Bă intensificăm, în lunile următoa
re, menea politică în rîndul mun
citorilor exploatării neasire. Cred 
insă; a continuat el, că trebuie să 
Йё gîndith și la ё forma mai bună 
db difuzare a presei. Realitatea 
zilnică arată că metodele folosite 
Ih prezent nu sînt cele taai indi
cate.
“ Am constatat și noi că mdlți 

muncitori din sectorul III nu-și ri
dică abonamentele la timp ne-a 
apus tovarășul Tecar. Biroul or§a- 
ntaeției de bază va luâ măsuri 
pentru soluționarea grabnică a a- 
севіёі probleine, Mă asociez și ёи 
părerii tovarășului Costea că tre
buie îmbunătățită distribuirea Zla- 
ffddf. Poate ar fi mâi indicat Ca 
âbohataemcle să Se facă ia dotai- 
eiiiu.

In ultimul timp, Iâ redacție au sâSit mal tauîte 
scrisori de la cerespondențli ztafdiUI, la ёЗШШ 
ai muncii Hid diferife Idealități ale Văii Jiului ІВ 
tare era seniiâtafă esiilențâ Unâr ataictchțe in 
mecanismul &iiHăfii preiei, ttarhihd pp urinele ..ă- 
ceStbt sedinalăfl, ІІІЙЙІЙ&ШЙ dă iă|ă iieîvăluie 
un»le aspe< I âlt Stanei) de pătrdfiddte și aiifi- 
zare a prăsdl.

teărsă ей ёіё pilii lâ ffllhă, da astft 
asta insă pe țes.

Pefitfu ea SSlafWe să ajungă la 
timp fh Ehidșeiil ntlimt, conducerii 
Î.C:@. PbUoȘâtii І §ё cefe să dispu
nă ea atitaitaîeie să îăea 0 găeepțig 
df iâ regulă gd№giă Șl Să eprâăs= 
ei ta stația imitativă eînd au pa= 
ёйёіё ёй Bltte Й âeb-tbâ să pdâta fi 
edbpfîife Йій ІШ1ЙІ ââ nii Й lltat 
tmspâHUl Siârelăr îti Voia 5йй«= 
iul!

Pirțfț» «hiețgarifor
câfa petfSșâal. 0e eh seul de 

«iâre se apitapta uft ё&Шйй.
— Vă rog un „Dfumul socialis

mului".
— N-a soții imta » faspanae 

scurt vînzățoarea.
— Nu se poate, doar a apărut. 

Se ce nu-î puneți îți vinzare ia 
timp î i s-a adresat cetățeanul su 
părat.

Cerîndu-i lămuriri, tovarășă Pitu- 
leseu Mafia пё-а relatat că ziarul 
iibrlimul ăeeibiismuiui1' este în fie
care zi distribuit CU întîrzlere chioș
curilor, Din această cauză din cele 
80 de exemplare pe eăre le primește 
chioșcul sd vînd doar 50.

Ora 12, In fața chioșcului de ziare 
din centrul Vulcanului mai multe 
gospodine așteptau să fie servite. 
Sosise revista „Femeia11 șl de aceea 
se iscase aglomerația. Ițilf-un mo
ment de răgaz, ne-ăm âdresăt bhioȘ 
carului Lengyeî Ădăffi, câfe brâ de 
serviciu în ziuă d§ 2І §ёрІёйЬИё 
a.c.

— Primiți ziare suficiente ? — 1-âih 
întrebai nei,

— In generai dă — a venit răs- 
piidsul. TetuȘi sîht Unele publicații 
dih câfe §b ptJl vtade fflâi mulW Iii 
prezent ăceSt fchl&Șd primește 80 Йё 
„Steagul roșu". Eu cred că se pdi 
vinde 100 de exemplare fără nici o 
greutate. Și âș mai avea de adăugat 
cevâ , nu S-at putea luâ măsuri ea 
„Ufuttiui soeiaiisfitaiui" ia vifiă ta 
timp 11

ÎN LQC DE CONCLUZII

Ct ara de spus 
ttartșul Bonea?

Agenția de Ziafe de la fniha Vul- 
ЙЙ deservește zilnic sute de mun- 
eitaîl. Dâr iată eă tovarășa Bătrîhu 
lîââfiâ, salariata acestei unități, nu 
fdUȘește, întotdeauhâ, Să-Și ÎHdepli- 
ЙЙ8Й fnaiiumitor dăterla-. GâUSă ? 
Ih anumite zile ziarele nu ajung 
pîhS lă această agenție. Să luăm un 
₽«emplu. In seara zilei de 19 sep
tembrie â.h. mașină care duce zla- 
fdta de lâ Petroșani în celelalte lo- 
eaiitățl й-â dus la Vuicâh decît zla- 
fUl „Seînteiâ". Restul publicațiilor 
fitaU sosit nici în cursul zilei de 
duminică (deși în Petroșani s-au pus 
In vîhzare}, cl abea... luni diminea 
ța. Această îhtîriiere a produs mill 
te discuții și nemulțumiri ta fîtidtil 
abonațllor de la mina Vulcan. Pen 
ifu Că îh viitor asemenea „întîr- 
zieri" să nu mai aibă loc, ei cer to
varășului Bonea Vasile, șeful servi
ciului dd difuzare â pfeseî de la 
Oficiul P.T.T.R. Petroșani, să ur
mărească și să îndrume cu mai 
ffiăre ‘competență și simț de făspuh- 
dere activitatea de difuzare a pre- 
sii; Serviciul pe care-1 conduce tfh- 
buie să vegheze ca ziarele să ajun
gă, îh cel măi Selifl timp după tipă
rirea Іёг, în mînâ OilitoriilUi, indi
ferent dacă aceStâ locuiește iâ VU1- 

sau în alt punct al Văii Jiului.eân

0 latură importantă 
a muncii politioe

Pentru -tot mai multi dămâiii 
muncii din Valea jiului _ „ 
ziâfeibf â ЙёѴёйіг О Йёсёбііаіе vi 
tâlă, Majoritatea organizațiilor de 
partid se preocupă îndeaproape de 
această IatUfS IfflpPflâfită ă ffitiii- 
cii politice, îndrumă munca difr 
zorilor voluntari și-i Stimulează pe 
cei care dov’jesc dtâgOste pehtru 
această activitate Astfel pfoceddâ- 
ză organizațiile de bază de 
de la E. M Uricdni, unde 
rul abonamentelor la ziare 
blicații se ridică la pfete 
prepăfațiă Lvpetil, ufiele Organiza
ții de Bâză de la mina Pelrilâ unde 
munca de dititâăre â presei se ati
ce de către тётВГІІ de pârtid, u-

t

ai 
citirea

partid 
nuttlă- 
Șl pil-

1 100;

Lb voia șoferului
1П orașul lirică iii ziariil local și 

regional sînt aduse cu autobuzele. 
Silit cuta stația Cea mal apropiată de 
Mthâ Urbani este facultativă, ilhii 
Șoferi nd opresc în acest purici. &in 
âcest metlv pachetele cu ziare slnț 
duse pînă la cap de linie, în orâș, 
iar de acolo agentul de difuzare a 
presei este obligat 6ă facă călea în-

* Să не aslgdre transportarea ți 
difuzarea operativă a ziarelor Ia 
toate punttfele de desfacere din Vă* 
lea Jiului.

• Repartizarea ziarelor Ia chioș
curi să se Iacă pe baza unui stu
diu asupra posibilităților de vîn- 
zare.

• Conducerea Oficiului P.T.T.R. 
Petroșani, prin ȘervlHul fle difuzare 
â presei, să contfoleîfe, cii rtiăi thult

simț de răspundere, pe teren, cum 
ajtlng ziarele la chioșcuri; să îndru
me ți să acorde atenția cuvenită 
activității de răspîndire a presei îh 
mase; să țină o legătură strînsă cu 
diftizdrii voluntari.

• Organele și organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C. să acorde 
o atenție sporită muncii politice 
pentru răspiiidjfeă piesei ій rifidUl 
oameililot muncii.

teciști, ori tovarăși din activii! fă 
ră de partid. Pentru toți âeețtiâ 
abohafha și difuzarea la timp â 
ziarfeldf e@astltdta d Sâicină 
partid de căre se achită cu simț 
de făăpuhaefe. Siftisefii ѵоіишан 
ijutaitrescit Alett&ddfu, бёШШй 
Fetta, ₽dlop СзЬега, Lado FiisaBs- 
tâ și ăitii, cu ȘpHjiiiUl Orgâhlzâ- 
tilibr de pâflld îhlesh&ăc ИМёйі- 
Іог muncii, pfoctirâreâ llâfelof &ă- 
re-i interesează.

Raidul-anchetă a dezvăluit iiisă 
și uh șir de lipsuri în munca de 
fi§plBdif@ ă SlarUltii ih fflâSg; Așa 
de exttatplll, SiStemUl 8@ ăfebnâfe 
de la Viscoza I.upeni, nu răspunde 
eerințelOf. Aldi, din tatălui efec- ! 
liVUltll, fiutfiăi 2? tovâfășl sîfit a- 
bohâți lâ pfesâ Îngălă și nici Unul 
din Uleeiștii din secțiile JabflHi 
nu este, âlitor ăl revistei „tlftătul 
leninist1'. Pe șăitiierbie de eati- 
slrucții, sectoarele І. F. și І.ё.іЭ., 
unitatea I.L.L. Lupehi, Spitalul îibu 
Lupenl, Î.P.l’.F. Petroșani, cSb'părâ- 
tiva „Deservirea" etc. organizațiile 
de partid precum și comitetele 
sindicale și U.T.C. nu și-au format 
o rețea corespunzătoare de difu- 
zori voluntari, care să se îngri
jească de abonarea satariațiler la 
ziare și reviste. Se mai constată eă 
sîht puține abonamente ia presa 
de Specialitate cum sînt: „Munei- 
tnrHl forestier", „Comerțul Socia
list", „Genstrueteful"; „Viața её- 
operației meșteșugărești" etc.

Mai multă atenție trebuie acor
dată muncii de abonare și difuza
re a presei la E. M. Lupeni, în 
școlile din localitățile Văii Jiului, 
cit și Ih сбійіійёіё ÎSefSfli, Băhlțâ 
și Cîmpu iui Neag. Organizațiile 
dă partid din tihități Și Instituții 
aii datoria feă ItfiprUnâ răspundere 
pentru activitatea de răspindife a 
pfdseî, S3 foftfiefce active lărgi de 
difuzori vbluntari: RăSpîndlrea zia
rului in mase trebuie să eenstituie 
o latură importantă â ffitincii po- 
Шіёе:

școala medie de ăhe plastice, 
iar ta âcăastă toamnă s-au 
prezentat la ёханіёйиі d@ ad
mitere ih învățSmintul siipd- 
ridr. Fofffiați Ih cefclil ЙВ â- 
matori ai clubului muncito
resc din Lupeni, acești ti- 
fteti, și sa ei ritaiți alții, au 
îhdrăgit în așa măsură arta 

SU perihldi și dâltâ îtlSIt §mu 
dedicat aedstei сЗТІёгё.

Ea recentul concurs organi
zat de reviătd „Cravata ro- 
șiâ", tsereul de arte plastice 
pentfu cbpii din Lupeni 5 păf- 
Цйраі eh 40 de luetărț. Deși 
Sfeatoril lugfărilbr au o virstă 
fragedă este defan de relevat 
iernatica ttagâtă Spre care șl-âu 
îndreptat atenția аеевіё tifib- 
fe talente. Atît Ihefafeâ „in 
НИ’1 semnată a₽ elevul Ctan- 
tdș tlberid, „Pe Șantier" a 
lui @1бК>дІіёІ Idâfl, „Nâul Șăh- 
fier", liaegfâvhră etfeeufâtă de 
Mâîțâfiek Aritaiî, sad ffâVUfa 
eslofâtă â lui GrUhdW Ti- 
beriu intitulată „intfiw1 In 
mlriă1’, reflectă maturitate In 
gîndire, preocupare pentru 
viățâ și prableihele eetidiene.

Ffiatre iinogfâWtita, desene- 
ie în tempera și gfaVtiflta c’b- 
Idrate eăre au păftieipât la 
âofiedfs nuthăfă șl ёёіё C- 
xecutafe de căite elevii viîî- 
lîu Stefan, Pitii Nlcu, Nemfeș 
Petru, tefnșa Mariana, Bidea 
ЕёаІёНйа, Fetar AldJtănlâru, 
Atbetgdr ieșit și alții este 
Și-âu adds, la 
portul că eSfPul 
tiee din Lupehi 
pe pflffiui tac.

Ёьіё iinbucitfătdt 
după ce adulțli aceluiași ёёгс 
au cucerit, dă două ®ri cdh- 
secutiv, titlul de cerc fruntaș 
pe țări urtaîndu-le; exeț^Jklj 
Și cei miei, prin participarea 
Ipf ta acest edneură, prih 1U- 
gflfiie tfieiisd, s-aa âfitmat 
pe pian republican.

fîhâul lot, a-
de

Să
arte plas- 

se elaseze

făptui că,

De la propuneri la fapte
Lotuitbfiii comunei Cîmpu lui 

Neag s-au tJbișfitiit ёв cded ёё Și-au 
propus îfl îfllîlfiifile cu deputății să 
se îdfăpluiasCă, să pflfidă viață, să 
nu rămîrtâ doar simple însemnări în 
earheltll deputatului ori îh procesele 
velbale ale adunărilor cetățenești. 
Iar la înfăptuirea acestor propuneri 
ei participă activ, cii entuziasm. Așa 
au devenit fapte propunerile privind 
construirea unui pod la intrarea în 
comună, înființarea unui dispensar 
medical, construirea unei școli iâ Bu- 
ta pentru copiii lucrătorilor fores
tieri din sectorul Cîmpu lui bîbag, 
lărgirea Spațiului școlar difl cofliuhă, 
curățirea ți îngrijirea terenurilor 
pehtru pășunât și altele.

La o îhtîlnife avută fcu deputății, 
în âcest ani locuitorii comunei Gim- 
pu lui Neag au venit cu noi propu* 
nen menite să rezolve o seamă de 
probleme de ordih gBspedăfeșe. 
Printre acestea s-â holărît și con
struirea ufiui nod eătiiin CUltUfaL

■< ■■
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Ațe se face că atunci eînd a avUt 
loc votarea contribuției voluntare, 
cetățenii din Cîmpu iui Neag du 
optat pentru a da o cotă parte în 
acest scop. Totodată petitrU evita
rea cheltuielilor inutile, s-â hotăfît 
Ca la construcția căminului cultural 
să se utilizeze ifiateriale diii fbstirse 
locale. Mobilizați de deputății Po- 
povici Florean, ferăghlcl IOSif, Mă- 
holesfiu ІІІё, Roth Mafia șl Oprea 
Vasile, locuitorii comunei au răs- 
puhS la acțiunea de Valorificare a 
rbfeurselOr locale. Pîiiă âcdm au fost 
adunați peste âo iflc de piatră de 
fiu, din cafe să vâ zidi fundația Și 
parterul noului cămin cUltufăl, s-âii 
ȘțrîhS și tfâhspdftât 102 mc nisip Și 
S3 ta c balast, s-au depozitat ccâ. 
5 000 kg var. Săpăturile pehtru 
fundație au fost terminate și ele 
dînd astfel posibilitate zidarilor 
săiși înceapă lucrul.

Gohslfuirea unui nou cămin cul
tural a fost doar Ună dlh propunerile 
făclite în acest âfi, de lbcuiidfîi со- 
mii hei, câfe hil început să pfindă 
viață, feldfiipîe âsemâfiltâărs ffiâi pot 
fi dale nidă ffiliHe altele. Bufiăoară, 
s-â tfbetit ta constriilrăa dtiitiiillhi în 
sătul Topiîțâ. la repărarăâ și Între
ținerea drumului dlh eoffiuhă la 
cufățtfgă păsuniibf Йё munte de la 
Buta și Scefotâ ёіс. La aceste ac
țiuni dfe folos Obștesc și-au adus 
contribuția 0 seaffiă de cetățeni prin
tre eăre tafic Vasile, Ispas Pascal, 
Miifiteăfiu Nieolae, Tfândafifescu 
ІІІёг GSjfiă Constantin, Todeă Panii- 
lihlElh, RfVti Idâfi. МяЙОІёвеи loan, 
ййЬісёайП FIBfWă. Mojoatcă Maria 

âU făSptifis M tețhilâtitata ta

МаНаіІТА Mica

1____ i_____________ • • —

Agfbgfile ёйіё jnSr a ufi toi 
itiipefttinl Ih inmbilritttU titfrbu- 
№/dî ta pfepdtațm @dtaeșfi - 
іееапіоагеіе I

Foto: N. MOLDOVEANU
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Peisaj de toamnă pe Valea Arsului — Lenea.
---------- ---------------- ■■_ -■< -

Adunările generale, 
școală de educare comunistă

(liftitaid dlft pdg. i-aj

І Fală; Astfel la orțjâhlzațiă de bază 
йг. 10 Ё. M. Petrilă adunarea țjehe- 
fâlă â fdsl ainîdată de două bri pen
tru ea fiici a treia oară să n« albe 
lee.

Nu mai puține lipsuri sînt și în 
ceea ce privește asigurarea unui 
fiBfiținut bogat și variat ăi adunări 
lor generale. Temele jltise fii diSfiu- 
ția adunărilor generale din unele or
ganizații de bază nu sînt interesant 
te. ’Uferactive. De multe ori temele se 
aleg Ia voia întâmplării, în pripă. 
Puține sînt la număr organizațiile 
de bază carb atrag іій hUmăr fidffiă 
punzător de tineri Ia pregătirea adu 
nărilor generale.

In organizațiile U.T.C. din Valea 
Jiului sînt o serie de tineri care au 
pribiit aitdritb săii@tîiiiii( esBfettn 
Statutului U:T.C>, dar nici lifte din 
t»rgauiză|iiift U;T.t. ftate au asese- 
liea cazilti й-йв iftftfumăt pe ăcăști 

' tiHeri să beată ridicarea sancțlHhii, 
Jf s-au să fi luat inițiativa de а piifie în 

dezbaterea adunării generate felul 
în care ei și-au desfășurat activita
tea după primirea Sancțiunii. Astfel, 
Іійёгіі Jianti Iftan de la LS.E.Ci, An
drei Ștefafi de ia fUtriătbrlâ U.R.U.M. 
Petroșani, Florescu Gheorgfae de la 
R Mi Vulcan sînt sancționați de 
multă vreme, dar cil toate acestea 
organizațiile respective n-ăti anali
zat dacă acești tineri merită să 11 Se 
ridice sancțiunile.

Parte din lipsurile arătate mei 
aus aparțin și biroului orășenesc 
U.T.C. Carb UU UrihăteȘtC desfășura 
rea adunărilor generale pe baza ți
nui grafic, nu controlează mai te
meinic felul în care organizațiile

U.T.C. аіёд Іёшёіё ее uriăeăză a fi 
pusă îii ifâibatereâ adunărilor дё- 
herâle. 1

Cifeva măsuri necesare 
a fi luate

Ținind cont de faptul eă a mai 
rămas o perioadă relativ scurtă pî- 
nă la data eînd va avea loc prezen
tarea dărilor de seamă și alegerea 
НЙ11ВГ Otguile Conducătoare ale or
ganizațiilor U.T.C; trebuie să se ia 
toate măsurile pentfii fia fiecafe І1- 
năr să participe activ la realizarea 
sdrcinildr db efganlzdțle.

In adunările generale aie organi 
zațiiler U T.C. Să fie abordate teifle 
cu Uh puternic cfjfițlhUt cdufiativ, 
legate de sarcinile și specificul or
ganizație! respective. Trfibuie reținut 
faptul 63 adunarea generală fionătl- 
tule un iiiijlbc eficient de ă sădi în 
conștiința tiHfirbtuiui dosirii dra
gostea față ac partid, față de tradiți 
Не гёѴЫЩіОйагё âle U.T:6.

Iii scOptli thibuflăiațifli cOflțitlUfil- 
iui adlltiătlibr generale, birourile or 
gatiizațiiiof и.т.с. să fie ajutate 
Să-și pianiflcb in mod judicios mun
ca, să folosdaScă iii activitate prin
cipiul uitinfili colective, la pregăti- 
rea adunărilor getibraie sa tie atras 
un mare număr de tineri cu expe
riență- ее pot ajuta birourile organi
zațiilor de baza în activitatea de 
fiecare zi.

Muncind în acest fel, organizațiile 
U.T.C. din Valea Jiului vor Obțin© 
realizări frUttiodSe ill munca d@ edu
cate ă tineretului, de mobilizarea 
lui la întrecere pentru îndeplinirea 
sarcinilor Izvorite din Directivele 
celui dfi-âl ІХ-lea Congres al pdftl- 

( dulul.

■ЙШІІ

Iarna vine ți In tranzita
AWfepierea âBetimpulUl tfiflttbs, 

fiU piei, Seruri, «â>eel, pbne Ip 
gdspedetiier pfsW&fifc Mări, 
tarea reparațiilor necesare la ebr- 
p’dfile de clădiri, i«eieh>e diferilMcR 
ebfiduetb, asigurarea eiiier da tin 
fiulație și fhulte alte asehieneâ mă- 
sufi sifit safeibi pesifu fiSeare îh 
treprindere.

Situâția șâfitieraidî ae crtșttucțîl 
fiu fepetiflfiul Йе HiUflcS îfidfibsebi 
afara, sub berdl libfif; fibre в ăt8h- 
țiâ și mai шаге fată da pffegălifn# 
pehtni iarnă: Afieaslâ Se fftffiră 11 lâ 
trwziteld dih gări; unde șâfitiiffâle 
descarcă; depezitfiâiâ Și tra&§p6tța 
lunar iftfci Й fflll Гойе de Wtefl&M 
diverse,

Trăaatdi gării Llyeife»! — «nar 
descăFfiâ ffiatefiăia șădligfeie Pfilto1 
Șănl și Petriiă --- ărfi îfl pfeâgrit tip 
aspect deplorabil. Majoritatea ilhillot 
de descâruare iiu au gâbâtitele te 
glementare. In aeelași timp, cânți 
tâii fflârî de cărămidă Stflț descâr: 
fiâle îfitfe lîftii lâr grămezile de firi* 
Pitiră (piatră mărdfltl f&idsită Ia as
faltare) se liitiPd plnă lâ uilidible âcd 
de ieșire din stație! tniediat iiagă 
clădirea stâtiei Sîrtt ăfUHfiâle îftlie 
1ІЙІІ cițivâ ibcipieutl necfisaFi fifen- 
tralfilor tlrâtft dili ЙбіІе câftlbre 
de biâfiuri. Alaiuri, tnafi ёайііЙІі ее 
fief bbtdn pentru afinăltlfi; gfăffidzi 
de mozaic de ВІГёГіІо culori și gra- 
nulații (toate aruneale pd păhiiPt și 
neprotejate), ca și mari fianiititi de 
cărăffltil plind, fiătăflîiSi fielUlâre, 
plăcuțe ceramice pentru placajul ex
terior al blocurilor; Deosebit ЙЙ Prost 
stă tranzitul Livez.edl la eapltdlul... 
ârafijarea materialelor. Astfel; Ja 
marginea liniei, ititr o Singură mo
vilă slht arunfiatd claie Peste tffă- 
mădă țevi de apă, bile manele (stâl
pi); flăr ВИой, btlleald eu йНіѳ^ІАі iar 
in âits parte stîipii de iemu sini a- 
nibstecaii cu nisip si bâlăst. Аяёпіе- 
nes „grijă gospodărească" se mani
fests din partea fidflStrUctorildt si 
pbntru eeieiaite ffiâiefiaits âtiatb in 
irâftzît. ёй despre driifritlti, 5‘firea 
lor iasă mult de dorit — pe timp de 
ploaie se transformă într-a mare de

Mint! Biljd Ifi atilnfidf!№ di 
cărbunele esle smuls lâră răgaît 
din straleid bogate și dpdi, eâ uh 
șuvoi negru, iăfă sihșit; părăsește 
abatajele. Esle rodul muncii mine- 
tiltit. Dat etfrbiidfe/e ajuns ia îiud 
Supfinde Și friuflfia fielor её stau 
de veghe pe 

drumurile Silblefd- 
ne, ffiUhcâ oaffid- 
niibr cdffe for
mează coleclivul 
sectorului trans
port. Iii iiiliniui 
timp lei bîlja, 

despre manea lor sd vorbește сИ 
stimă și respect.

La Dilja, drumul cărbunelui în
seamnă mii de metil de galerie, 
un adevărat labirint subteran, Zi 
de zi, oră de oră. liniile terate din 
aceste artere sînt străbătute de 
aba ae mașini puifiifiifce te tr&g 
fliipă е/ё ennvobid Msli^ite. Și 
penlrii eh viaja ttiinei să pufseze 
fără Întrerupere, pe arterele sub
terane stau âd veghe oamefiii șefi- 
torului de transport.

In eureuî ddlor opt Iutii dih 8- 
cest an pehlfU №etdfH! IrShspUtt 
au apărut dificultăți serioase. Di- 
VerSfeie piesă la Іеё&ШІіѵёІІ

iarna nu iartă pț cei neglijențl, pe 
cei care privesc eu superflci-ilili? 
greutățile pe care âa le poate pro-' 
vofiâ I De âfibea, fiPhstruetoril 1Й- 
bule Să j»f«Hdă tfl pianul de ffilSMFl 
privind pregătirile ee iatiiâ și tran- 
âilâie die gări ib câre dnsarcă tna- 
ferid».

Pe teme actuale
Primul lUâtfu SSrS sb еегё făcut 

8Sii Stlvuiftt btteeis а ЙШгёЙЙ&Ьг, 
după spbfitfifidi iâr $1 urgbnțâ pu 
nâFii hi manspefă. Ap6i, tFbbUig fifin- 
struite adăpestUrl (șdproănej pâhtru 
unelP tnălbriale ea іЫПіеиІ, Йй pil
dă; iâf pentru Utilaje și materialul 
fidfos âftlîflejăte ріяіюгіпе dă depo 

ёйрИРІРІ driffiurildf de âfifies 
ăfe e fflâră itiipdflâhță pfifiifU hUha 
asigurare a transportului pe orice 
vreme. De acSâă, ele trebuie ame
najați de pe aedm Ibălâstăk lâ ne-

Pentru n&Ul an unbereltaf
In actualul an de stiidit, labo

ratoarele mai multor instituții da 
invățămtnt Superior diH SufiUrești 
Și altă centră UBivBfSitâfd aid ță
rii vor fi Înzestrate ed n&i âpâFa- 
te și instâișții ffiddeffiâ pâStrii lu
crările practifiă âiă ătudenjildr și 
pentru activitatea de cercetare ști
ințifică a cadrelor didaetiee. La U- 
niversitâtile dlfi BafilirSȘti și ёІУ) 
vor fi folosite noi iitiiâje in fi&F- 
cetările din domdfilll) fisfril. Ifl 
laboratoarele institUtfilbr Й8 ffledi- 
cină și farmacie din асёіёаіі сйй- 
Йе universitare, ca și In сёІе ale 
Institutului Politefenic dih orâȘul 
âdiâti, Urinează Să fie iflSlStâte 
spectrofotofftfitre universăle hecȘsâ- 
гё ёИрёгіёпІёІог chlrtiicd. institutul 

cU acumtilatefl se defeclatt adfieea 
proveeind perturbări ih ttâhspor- 
tui dubldtah: Bupă căutări pebbb- 
Site ba alee sblutla de a Itiioălii 
pe cit posibil ledemelivele eu a- 
еиіянівІЬгі Pit іёевтеііѵё Bfeset. 
Bdf âcedstd айран rd sîStplĂ № ști

DE VEGHE PE ARTERELE SUBTERANE
ma vedere, n ridicât in fâja tsbiee- 
tiviilui numeroase probleme.

Printre iodbmotivele respeeiive 
erdii unele cu piese defecte 
care trebuiau inl&euîte. Mul
te zile de frămintări au provocat 
ІП sector aries№ înlocuiri. Prin 
ffldsufi іийіеІШё, plin ІЙІІЙІіѴе 
aie fnirdffuiui eeteetfv cteiîefetiteie 
au tosl invtede. битей» s-du аь- 
§n/ât să tfontedfioneze Ultefiie pie
să îh ateitefui ae atmhgărte ni 
miftet. Au test tsfiieeftenate gar- 
fliilifi pgtilrli іПІёёІѲагё, hotenâ'd- 
№ ți chiuiasfi dirt cupru. Alte pie
se du lost reparate ій fiâdfui ate
lierului de către meseriați! secto
rului, Vile ItliiU, Gdiaș ОЙЙвНІЙе, 

Voitei |М№іні fii mțifllie să Й be 
InfufiUd Sh Wei; Lâ IMÎHHtUi tu- 

SC sal pune рійіёгііа și a 
Iransperiului de balast la stația de 
ЙММ tt. pFabiăhii i№F£№iVâtă în
că) 0e âSCmenbâ, eăle neeesâră Sme- 
fiajSFfiS 08 pklf&F№ pSfilfb depo
zitarea materialelor de masă în 
trântite lh scopul firdării de stUeUri 
pentru iarnă.

Іегйііё tiefială âU feâUîât hon- 
striietoriier multe дгёііШІ, câte 
s-ău răsfrlnt direct âsupra mufifiii 
1<- ilpSâ de Spatie M ddselreăfe, 
pierdtfi ia prețui de east datatUă 
risipei de rflăieFlălS; plata ieeătiilbr 
pântrii stâtiofiăreâ îndelungată 3 va 
geănaldr etc. Gbre ihspeetorli Băn
cii de iiâVdstiții Пм au db spus Un 
buvtât greu ciaa se pfbdure a ase
menea risipă și degradare 0Й ffiâte- 
Fiăie fiare ій uitiină idstâtită întărea 
pFetul de cost âl construcțiilor

Pregătirea franziteler păhlru iâr- 
na sa se lată din timp i

Mlbal Ș1BFAN

de petrbl, gâte și geologie din 6a- 
piiaiă Vâ fi astal cu tin spăelrâgraf 
8Й rețea planfi; institutele polltâh- 
йіёе aih București șl TimiȘoâfa 
vâr pFiihi dăfiiWgF§fe pehtâu âfu- 
ШІ de ftlt’clfeiehnică, iaf universi
tatea bufiuteșieahă -«= e faaȘlhâ e- 
lectrbnică de calcul, care va fi u- 
tiiizată âtit in diferite calcule e- 
cdhoniiee, eh Și lâ feteivafefc altor 
pfbceSb Іййпоіѳрібё; MHite Ifisti- 
ШІ6 UhnicB Vbr ШЙ1 fi dotate cu 
fldi aparate elfectronicd și aplice, 
pompe de vid, termostate, balanțe 
analitice, FfiSetivl, lat idstitktele 
ae ârtă — 6u piăse $i alte івгіги- 
fftgfite muzicale.

(Agerpies)

Rodiei Nieelae ți maistrul Kapreț 
Alexandru. Sînt doar eifiva din eit 
care zi de zi au iueret eu răspun
dere spre e repara la timp Ideo- 
motiVele defecte, pentru a Inite1 
tine ifi perfectă stare de funcțio
nare întregul Utilaj de transport, 

pentru pritild ăâ- 
fă la ihirid bîijP 
sub ihdtufflftFâS 
iripfnerUilii tfttb 
tu Ldiâr au faee» 
put să se c&lificâ 
22 mecanici dp 
locomotivă.

Prin strădania întregului colec
tiv al sectbfdrdi de UanSpdrt; s-8 
ajUftâ ca ia niiha bitja 16cefflP»= 
vele Diesel sa aibă cete thai teuli 
le ore de lunetienate.

...Pe cele două luni ale trimes
trului ai Hi-iea al anului, din a- 
итшгііе minei bujă au test tri
mise іа a Sdbă івйё de earbtine 
de bună taiiiaie peste pian, iste 
uh succes la care și-au adus din 
plin Contribuție și oamefiii tare 
slad dC Vbgfte Si ее ii рё ăHăfSle 
sublsfâne ate df-ufauiui вйгьайе- 
ІЫІ.

vass мбіёб 
Ё. M. Dilja
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PROGRAMUL î 5,00 Buletiil de 
Știri. Buldtifl ifletesrologic; 5,06 
DânSufl iiitfirpfetate de fahfâtă; 
5,35 diihnOstifca de înviorare, 5,45 
Melodii populate: 6.00 Râdlbjdfriâl. 
Buletin mdteofologic; 6,10 Мёіб- 
diile dimiiieiii; 6,30 Recomandări 
din program; 6,45 Salut voios de 
plonlei; 7,o0 Radiojurnal; 7.15 Mu
tică populară; 7,30 Sfatul medicu
lui : Despre traumatisme; 7,35 Â- 
nunturi, muzică; 7,45 Flori și me 
îodii; 8,09 Sumarul presei; 8,06 
itinerar folcloric muzical prin re
giunile patriei; 9,00 La microfbn 
melodia preferată; 10,00 Buletin de 
știri; 10,03 Teatru ia microfon 
„Nunta însingerală" de Federicc- 
*arcia Lorca; 11,45 Vechi melodii 
țpepuiare; 12,00 Buletin de știri, 
12,30 Melodii de pretutindeni; 13,00 

Din орётёІЙ llil Pticfiffii; 14,00 BU1 
letîh de Știrii 14,10 Citită MâfM 
Peter și Grigore kiâzlttl — ffidîddil 
populdfe,- 15,90 ;,Dotiă Inimi și b 
melodie"; 15,45 Afli âlH dpete in
terpretate de Marla VoldșescU; 
16,00 Râdldjdrilal Buletin ffidteo- 
rdioțjic; 16,13 Ciiiiă fofmățiâ ttă- 
rală bărbătească dirijată de SUttil 
iru Bot&2; 19,30 Btnisluiie de bas
me ; „Micul Mufik" de MâUff; 17,00 
Vaisdri dp concert,• 17,30 Iii Slujbă 
patfiei; 18,00 Doine și jocuri pbpii 
lare,- 18,30 Ihterpfdțl d8 muzică 
ușoară; 18,§0 Tribună radio,- 19.00 
Caleidoscop muzical,- 30,0b Râdio- 
gazeia de seară; 20,30 Melodii fia
re au cucerit lumea; â0.4§ Noapte 
bună, popii; 20,§5 Astă-seară cîntă 
pentru dumneavoastră : Ilinca Cer- 
bacev. Ricky Nelson. Maria Ко- 

terbekă și NiCo VdnlWâi 2ІЛ5 
Lectură dramatizată din romanul 
„Apa morților" de Mlhail Badn- 
veanu; ее,ѲѲ Radiojufftal ăuistib 
mfttrtorolbntci 33,30 „PățflHi «16 
creația Ьёе1п<зѵёй1ййайі â3;09 ten’ 
fieri de йпійібй ușBară; S3,SB BU- 
îetifl de știri.

РйдбйдМиі tl. 7.3o ВіПёіій de 
știri; 7,35 „Acordeotiiil Vesel11! 
7,45 Recdrtiâhdări dift pfSgrăffi,- 
8,30 Muzifiă ușdâră; 9,00 StileliH 
dg șliri; 0,03 ПІЙ сеІё niâi fiilh®ri 
elite ffielbdil p&puiă?fi; 9,30 Rădlo- 
râfihetă ріѳпІРгіІѲг; 10,00 ЁёёИШ 
sirtifsnit „serblfi тѳпіайё" de 
Rfeăpighi; 10,36 FsFfăalii vofiaie șl 
ifîshufflefitalg de ffiUriSă aȘSarâ, 
11,00 Buiâtifi Se știri; 11.19 ©ifi 
prelucrările de toklcfr alfi fiempS- 
zilorilor noștri; lâ,00 Din брегі?- 
lele lui Glierâse Ьёпсігіпб; 12,30 
Suită pehtrii cVlntâî de suflfitfifl 
si pian „Pdveitita lpi Grulă till 
Viteaz" de Grigore Ghidionescu;

13,00 Buletin de știrii 13,0-3 Muzi
că populară; 13,15 Ilustrate muzi
cale; 13,39 Limba noastră : „Schim
bări gramaticale11. Vorbește acad, 
pref. Ai 6faut( i3,4a бвпеёгі de 
pflfiz, 14,30 Ree&măfidări din pro
gram; 14,35 Valsuri de estradă: 
15,90 Buletih de știri; 15,10 Arii 
celebre dih opere,■ 15,39 Din jă-
ГІІ8 socialistei 16,00 Muzică popu- 
iarâ; 10;gO Sport; 17,90 Radiojur
nal. BUletin ffleleorolSigît; 17,15 Re
cital 0etav Efllgărescu — arii din 
0P8F8| 17;30 Sfatul tfiedlfiUilii : Dfis- 
PF8 IfâlltfiâtiSmfi; 1І,Эё AHUnțliri, 
făfiiâffib, ftitffleă; 18;3? Miiîieă din 
Bpefetâ: „Tafmedîl Unu! Vâls" de 
fiert' rtiputii 16,00 кййій & 
аип; 10I0S аё йНШг i0,eo 
jfâțiegi de llfceii; Varietăți
muzicale; B0,35 Melodii populare, 
21,69 KâdfejUfflăl. Sport, §1,20 
„Cânte Й Șevillâ" de Joâffiiin Tu- 
rlfta л sniisiâ Victoria de Lbe Ah= 
geies; 22,01 Dih repertoriul inter- 

prețlldr de muzică ușoară; 32,30 
Versuri in lectura aetbrului SepJ 
liffilu Sever; @2,40 Gîntăreți fran
cezi al fnuSieii de operetă; 83,00 
Bulei!» ae șuft; <05 ёіеші „pa

gini dih muzică preclasică'1; ІЗ,50 
Muzifiă uțăarâ; 0,52 Butelia &S 
șhitL

Cinematografe
24 aeplembrle

PETROȘANI — 7 N0IEMBR1E : 
EVerul întrerupt, REPUBLICA! Cuaii 
Să teuțeșie în dragăStb; LQNEA: 
Vinetoui AN1NOASA: Veselie la 
Acapulco; VULGAN-. Rebelul mag
nific; BÂRBĂTENI : Comisarul
Maigret se Ififufiă; URtCANl: 
Slujnica.
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Lucrările sesiunii
Adunării Generale a 0. N. U.

NEW YORK 22. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu tran
smite :

A doua zi a lucrărilor celei de-a 
20-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a fost consacrată unor pro
bleme organizatorice, caracterislice 
fiecărui început- de sesiune. In 
cursul ședinței >de dimineață a avut 
loc alegerea membrilor Biroului A- 
dunării Generale, din care fac par
te președintele Adunării Generale, 
cei 17 vicepreședinți ai Adunării, 
precum și președinții celor șapte 
comitete principale ale Adunării 
Generale.

In deschiderea ședinței, președin
tele Adunării Generale, Amintore 
Fanfani, a informat pe participant! 
despre acordul de încetare a focu
lui între India și Pakistan, realizat 
în cursul întrunirii Consiliului de 
Securitate din noaptea precedentă.

In continuare au fost aleși cei 
șapte președinți ai comitetelor: 
Karoly Csatorday (Ungaria) pentru 
Comitetul politic,- Carlet Auguste 
(Haiti) pentru Comitetul politic 
special; Pierre Attilio Forthomme 
(Belgia) pentru Comitetul economic 
și financiar; Francisco Cuevas Can- 
cino (Mexic) Comitetul pentru pro
blemele sociale, umanitare și cul
turale; Majid Rahneima (Iran) p”r-

Vizita lui I. B. Tito 
în R. P. Bulgaria

SOFIA 22 (Agerpres).
La 22 septembrie a sosit la So

fia, I. B. Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretar general al U- 
niunii Comuniștilor din Iugosla
via care la invitația Prezidiului 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria 
și a C.C. al P.C. Bulgar, va face o 
vizită oficială în R.P. Bulgaria.

La gara din Sofia, președintele 
Tito a fost întîmpinat de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghi Traikov 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, și de alți 
conducători de partid și de stat 
bulgari, oameni de știință, cultură 
și artă, precum și de numeroși lo
cuitori ai Sofiei.

Salutîndu-1 pe losip Broz Tito 
și pe celelalte persoane care îl în
soțesc in vizita în R.P. Bulgaria, 
Todor Jivkov a arătat că această 
vizită constituie o expresie a sen-

• EREVAN. — Continuîndu-și vi
zita prin Uniunea Sovietică, delega
ția de partid și guvernamentală a 
R. D. Germane, în frunte cu Walter 
Ulbricht, a sosit la Erevan.

La 21 septembrie, delegația a fă
cut o vizită la Uzina de mașini e- 
lectrice ,,Lenin", unde a avut loc 
un miting consacrat prieteniei so- 
vieto-germane.

• NEW YORK. — Comitetul spe
cial al O.N.U. pentru exa
minarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 

popoarelor coloniale a hotărît luni 
să instituie un fond pentru dezvol
tarea economică a teritoriilor din 
Africa de Sud. Această hotărîre a 
fost luată la propunerea secretarului 
general al O.N.U., U Thant și se 
referă la teritoriile sub administra
ție britanică Basutoland, Bechua- 
naland și Swaziland. Fondul urmează 
să fie administrat personal de se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
și va fi format din contribuțiile vo
luntare ale statelor membre ale 
O.N.U.

• ANKARA. — La Izmir s-a în
chis cel de-al 34-lea lîrg interna
țional, la care au luat parte 35 de 
țări și 345 de firme locale. In acest 
an tîrgul a fost vizitat de peste 

tru Comitetul de tutelă,- Nejib 
Bouziri (Tunisia) pentru Comitetul 
administrativ și bugetar; Abdullah 
El-Erian (R.A.U.) pentru Comitetul 
juridic.

Luînd cuvîntul pentru a pro
pune candidatura lui Carlet Au
guste în funcția de președinte al 
Comitetului politic special, Mihail 
Hașeganu, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia s-a folosit de acest prilej 
pentru a felicita pe ministrul afa
cerilor externe al Italiei cu pri
lejul alegerii sale în funcția de 
președinte al celei de-a 20-a se
siuni a Adunării Generale. El a 
urat noului președinte succese în 
îndeplinirea sarcinii de mare im
portanță care îi revine. Delegatul 
român Mircea Malîța, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a 
sprijinit candidatura lui Cuevas 
Cancino, subliniind calitățile a- 
cestui om politic.

In continuare au fost aleși cei 
17 vicepreședinți ai Adunării Ge
nerale.

In ședința de după-amiază, Bi
roul Adunării Generale va lua în 
discuție ordinea de zi a actualei 
sesiuni, precum și o serie de pro
bleme organizatorice.

timentelor prietenești dintre po
porul bulgar și iugoslav. El și-a 
exprimat convingerea că atît vi
zita cît și convorbirile în legătură 
cu problemele ce interesează cele 
două țări vor constitui un pas îna
inte în întărirea prieteniei și co
laborării dintre cele două țări și 
partide, pentru fericirea poporului 
bulgar și. a poporului iugoslav, în 
interesul păcii și socialismului.

In cuvîntul de răspuns T. B. Tito 
a arătat că vizita în Bulgaria este 
un rezultat al dezvoltării relațiilor 
și a întăririi colaborării dintre 
cele două țări. Subliniind însem
nătatea pe care o acordă schim
bului de păreri cu conducătorii bul
gari asupra diferitelor probleme 
referitoare la relațiile bilaterale și 
la situația internațională, el a 
arătat că aceste probleme vor fi 
examinate într-o atmosferă de sin
ceritate frățească, astfel ca ambele 
țări să înainteze tot mai unite pe 
calea construirii socialismului și 
comunismului.

2 700 000 de persoane. Republica 
Socialistă România a fost prezentă 
la acest tîrg printr-un pavilion.

• BONN. — După cum infor
mează agenția Reuter, la Bonn a 
început procesul a 10 foști membri 
ai gestapoului, acuzați de a fi parti
cipat, în timpul celui de-al doilea 
război mondial, la asasinarea a 11 

PE SCURT • PE SCURT
cetățeni străini luați cu forța la 
muncă în Germania. Victimele au 
fost descoperite abia în I960 de că
tre un grup de copii, care se jucau 
într-o groapă cu pietriș, lîngă 
Bonn.

• DAR-ES-SALAAM. — Președin
tele Tanzaniei, Julius Nyerere, a fă
cut marți o declarație ziariștilor, 
în care a menționat, printre altele, 
că țara sa se va retrage din Com
monwealth „în cazul în care Ma
rea Britanie va acorda independen
ța Rhodesiei de sud în condițiile 
dominației unei minorități rasiste".

• NEW YORK. — Greva lucră
torilor de la centrul de lansare 
Cape Kennedy a luat sfîrșit. Un 
purtător de cuvint a relatat că toți 
cei 3 600 de lucrători s-au întors la

încetarea ostilităților 
Pakistan

Totodată, el a declarat că Pakistanul 
va părăsi Națiunile Unite dacă Con
siliul de Securitate nu va găsi o so
luție problemei statutului Cașmirului. 

Consiliul de Securitate a căzut de 
acord asupra unei prelungiri cu 15 
ore a termenului fixat inițial pentru 
încetarea focului și a cerut guver
nelor în cauză să pună în practică 
acordul lor față de recomandarea în 
acest sens, cît mai curînd cu pu
tință și în orice caz nu mai tîrziu 
de 22 septembrie ora 22,00 G.M.T

RAWALPINDI 22 (Agerpres).
Postul de radio pakistanez a a- 

nunțat că președintele Ayub Khan a 
dat ordin armatei pakistaneze să 
înceteze luptele cu India începi nd 
de miercuri ora 22 G.M.T.

DELHI 22 (Agerpres).
Vorbind în Parlamentul indian, 

primul ministru L. 'B. Shastri a a- 
nunțat că s-a dat ordin comandan
ților indieni să înceteze: focul mier
curi Ia ora 22 G.M.T.

dintre India și
NEW YORK 22 (Agerpres).
In urma rezoluției din 20 septem

brie a Consiliului de Securitate, care 
cere Indiei și Pakistanului să înce
teze ostilitățile pînă la data de 22 
septembrie, ora 7,00 G.M.T., primul 
ministru al Indiei, Lal Bahadur Sbas- 
tri, a adresat marți un mesaj se
cretarului general al ON.U., U 
Thant, în care declară că este dispus 
să dea ordin pentru încetarea focu
lui și să pună capăt ostilităților ime
diat ce va fi informat că și Pakista
nul este de acord să facă același 
lucru.

In ședința din noaptea de marți 
spre miercuri a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., ministrul afaceri
lor externe al Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto, a dat citire unei declara
ții a guvernului său în care se spu
ne că deși rezoluția din 20 septem
brie nu este satisfăcătoare, trupele 
pakistaneze vor înceta ostilitățile, 
dacă trupele indiene vor face la fel.

Ședința Consiliului 
de Miniștri Francez

PARIS 22 (Agerpres).
Miercuri dimineața a avut Joc la 

Paris ședința săptămînală a Consi 
liului de Miniștri prezidată de ge
neralul de Gaulle^ La sfîrșitul șe
dinței, Alain Peyrefitte, ministrul in
formațiilor, a declarat că guvernul 
francez desminte categoric informa
ția publicată de „New York He
rald Tribune11, potrivit căreia gene
ralul de Gaulle ar fi făcut cunoscut 
guvernului S.U.A. că bazele ameri
cane de pe teritoriul francez nu vor 
putea fi menținute decît în cazul 
cînd vor fi plasate sub comanda unor 
generali francezi.

După incidentele dinfre poliție și mineri

Situația din Bolivia continua
sa ramîna

LA PAZ 22 (Agerpres).
După incidentele de luni dinlre 

poliție și minerii de la minele „Ca- 
tavi" și „Siglo Veinte" din bazinul mi
nier Llallagua în cursul cărora au 
fost omorite 28 de persoane, iar 
alte 85 au fost grav rănite, situația 
din Bolivia continuă să rămîhă în
cordată. In ciuda declarării stării 
de asediu, minerii au dat foc marți 
seara unui post de poliție și au luat 
ca ostateci trei polițiști. Conflictul 
dintre mineri și junta militară dăi

locul lor de muncă. In același timp, 
muncitorii de Ia Compania „Boeing" 
continuă să organizeze pichete la 
cele cinci intrări ale centrului de 
lansare Cape Kennedy. Pentru 
reglementarea acestui conflict de 
muncă au fost reluate negocierile 
între reprezentanții muncitorilor și 
cei ai firmei „Boeing".

• PRETORIA. — In orașul sud- 
african Pretoria a sosit recent sco
țianul Robert Stewart. La sosire, el 
a declarat că „în Scoția nu-și mai 
poate găsi de lucru în meseria sa 
și că din 1950 a putut să profeseze 
de numai 10 ori". „Sper că în țara 
dumneavoastră meseria mea este 
căutată", a spus el. Stewart este de 
profesie... călău.

• SANTIAGO DE CHILE. — Tra 
tativele dintre reprezentanții mi
nerilor chilieni și patronat, în vede
rea încheierii unui nou contract co
lectiv de muncă, au fost întrerupte 
ca urmare a refuzului conducerii 
miniere de a satisface revendicări
le muncitorilor mineri. Sindicatul 
minerilor din Chile a lansat un or
din de grevă la minele de cupru 
aparținînd companiei nord-america- 
ne „Anaconda" și la topitoria din

Chuquicamat. Greviștii cer înceta
rea concedierilor și sporirea sala
riilor.

• DAMASC.— Pavilionului Repu
blicii Socialiste România din cadrul 
Tîrgului internațional de mostre 
din Damasc i s-a conferit medalia 
de aur pentru modul de prezentare 
și calitatea exponatelor.

In perioada cît a funcționat, în
chiderea lui a avut tac marți, Tîr
gul a fost vizitat de peste 1 000 000 
de persoane.

• BUDAPESTA. — La Budapesta 
au început lucrările conferinței in
ternaționale pentru problemele bal
neologiei. Conferința își pronune 
stabilirea metodelor care pot fi apli
cate în studierea și folosirea apelor 
minerale curative, a nămolurilor și 
factorilor climaterici.

Din Republica Socialistă România 
participă o delegație condusă de 
prof. dr. Traian Dinculescu.

• WASHINGTON. — Senatul a- 
merican a aprobat marți proiectul 
de buget militar pe anul fiscal 1966 
prevăzînd suma de 46,88 miliarde 
de dolari. Bugetul include, potrivit 
agențiilor occidentale de presă, și 
suplimentul de credit de 1,7 mili
arde dolari cerut de președintele 
Johnson pentru extinderea războiu
lui din Vietnam. Proiectul fusese 
aprobat anterior și de Camera Re
prezentanților.

Dezvăluirile făcute presei 
de ministrul informațiilor al Sudanului

KHARTUM 22 (Agerpres).
Ministrul informațiilor al Sudanu

lui, Abeel Rahman el-Nur, a făcut 
cunoscut presei că un număr de 
preoți catolici din sudul Sudanului 
au fost arestați, făcîndu-se vinovați 
de a fi instigat sau condus activită
țile elementelor disidente din sudul 
țării, fapt dovedit și de armele și 
fotografiile găsite asupra lor. El a 
declarat că ancheta deschisă în ca
zul preotului Augustino, arestat la 
1 septembrie, continuă. In momen-

încordata
nuie, potrivit agenției Reuter, încă 
din luna mai cînd autoritățile poli
țienești au militarizat •întreprinde
rile miniere și au expulzat din țară 
pe liderul sindicatului minerilor bo
livieni, Juan Lechin. De atunci junta 
militară și-a înăsprit represiunea îm
potriva minerilor, represiune ce-și 
găsește expresia în aplicarea legii 
„pentru securitate", care interzice 
dreptul de organizare al minerilor și 
orice mișcare grevistă. Un număr 
mare de lideri ai minerilor au fost

VARȘOVIA 22 — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheorghiță 
transmite:

La Filarmonica de Stat din 
Varșovia a început cel de-al 
9-lea Festival internațional de 
muzică contemporană — „Toam
na varșoviană". In cadrul festi
valului, care se va încheia la 
30 septembrie, vor fi interpre
tate 80 de lucrări poloneze și 
străine, din muzica contempo
rană.

Din Republica Socialistă Ro- 
mînia participă orchestra sim
fonică a Cinematografiei, diri
jată de Constantin Bugeanu, ar
tist emerit, și Paul Popescu. Pri
mul concert al orchestrei sim
fonice a Cinematografiei româ
ne va avea loc la 25 septem
brie, în sala Filarmonicii de Stat 
din Varșovia. Orchestra va con
certa apoi Ia Wroclaw, Katowi
ce, Rybnik și Cracovia.

tul arestării, în mașina sa au fost 
găsite uniforme militare pentru 30 
de persoane, alimente și o mare can
titate de muniții, destinate disiden- 
ților sudiști. Ministrul a adăugat că 
o parte din cei arestați au relevat 
existența, în biserica din localitatea 
Juba, a unui mare depozit de re
zerve. Aici au fost găsite importan
te cantități de muniții, îmbrăcămin
te, alimente și medicamente, desti
nate disidenților.

arestați. Și după declararea stării 
de asediu junta militară de guvernă 
mint a anun(at că va întreprinde noi 
măsuri împotriva minerilor din ba
zinul Llallagua ca „centru de sub- ' 
versiune". v.

Miercuri, în întreaga Bolivie a fost 
declarată zi de doliu național în 
memoria victimelor căzute în cursul 
ciocnirilor de luni.

Se anunță că autoritățile militare 
au arestat mai mulți lideri ai Mișcă
rii naționaliste revoluționare între 
care și Luis Sandoval Moron. Jorge 
Alderete a reușit să scape de sub 
urmărirea poliției.

Au fost arestați, de asemenea, li
deri ai minerilor și transportați cu 
avioane militare la Cochabamba. 
Autoritățile au trecut apoi la rechi
ziționarea tuturor armelor deținute 
de mineri.

Calmul, care s-a restabilit tempo
rar prin forța armelor, pare să fie 
trecător.

MILL GUVERN
AL IRAKULUI

BAGDAD 22 (Agerpres). >
Primul ministru al Irakului, Abdel 

Rahman Al-Bazzaz, numit în această 
funcție de președintele Aref, in 
urma loviturii de stat a fostului pre
mier, Razzak, a prezentat marți du
pă-amiază lista noului cabinet. In 
afară de funcția de prim-ministru. 
Bazzaz deține și portofoliul afaceri
lor externe.

Din noul guvern fac parte Shu- 
kry Saleh Zaky, ministru de finanțe 
și ministru ad-interim al petrolului, 
Abdel Aziz EI-Mekeily, ministru al 
apărării și ministru ad-interim al 
transporturilor, Abdel Latif Al-Dara- 
gi, ministrul afacerilor interne, șl 
alții.

Marți seara, noul guvern a depus 
jurămîntul în fața președintelui 
Aref,
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