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încă 20 de familii 
au acum apă potabilă 

în case
In cartierul Boțoni din orașul 

Petroșani, propunerea deputatu
lui Pașca Francisc de a prelungi 
cu încă o sută de metri liniari 
rețeaua de apă potabilă a fost 
aprobată în unanimitate de cetă
țeni. Banii necesari cumpărării 
de material pentru această lu
crare au fost procurați prin di
ferite contribuții. De asemenea, 
lucrările de săpare și instalare 
a conductei au fost făcute prin 
muncă voluntară. La această ac
țiune au participat peste 50 de 
locuitori din cartier. Lucrarea 
a fost terminată. încă 20 de fa
milii și-au introdus apa pota
bilă în case.

200 000 lei economii
Mișcarea de inovații și rațio

nalizări cunoaște o largă dez
voltare la mina Petrila. Inova
torii se străduiesc sa găsească 
.noi procedee dfe lucru care să 
ducă la realizarea de cît mai 
mari economii. De la începutul 
anului și pînă în prezent bi au 
făcut 42 propuneri de inovații 
și' raționalizări, dintre care 27 
se aplică în procesul de produc- 

•• ție iar 10 sînt în faza de expe
rimentare. Prin aplicarea aces
tor inovații se obțin economii 
anțecalculate de aproximativ 
200.000 lei anual.

Inovații prețioase au făcut în 
acest an tovarășii Scovran Er- 
nest, Gaier Iosif, Popa loan, 
Tenszltr Ștefan șț alții.
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Muncă rodnică în sectoarele 
minei 

După îndeplinirea planului 
anual

Colectivul
mineri și tehni
cieni al sectoru
lui II de la mina 
Petrila, care și-a 
îndeplinit cu 40 
de zile înainte 
dte termen planul

anual la extracția cărbunelui, 
continuă să înscrie pe graficul 
său de producție noi realizări. 
In ultimele 5 zile lucrătoare din 
luna noiembrie, ei au extras în
că 500 tone de cărbune energe
tic peste sarcinile zilnice. Acest 
nou rezultat a 
seama creșterii 
muncii cu peste 
de plan, precum 
sporirii vitezei de avansare.

In perioada de timp amintită, 
brigada de mineri condusă de 
comunistul Firoiu loan <®in acesț 
sector a dat 112 tone de cărbu
ne peste prevederile planului. 
De la începutul anului curent și 
pînă acum membrii brigăzii lui 
Firoiu au scos din abatajul lor 
aproape 2500 tone de cărbune 
în plus de plan, realizînd 
randament mediu de 5 tone 
post.

sectorul 1 au 
ță în cursul 
400 tone de 
decît aveau planificat. De ase
menea, brigada minerului Peter 
Victor din același sector a ex
tras 302 tone de cărbune peste 
prevederile planului. La secto
rul II, brigadâ de figuranți con- , se 

fruntea întrecerii avînd 
peste plán, în luna no- 
peste 400 tone 
calitate.

trimis la suprafa- 
lunii noiembrie cu 
cărbune mai mult

dusă de Miehiev Oheorghe 
află în 
extrase 
iembrie 
de bună

cărbune

fost obținut pe 
productivității 

20 la sută față 
și. ca urmare a

Figuranții la datorie !
Brigăzile de m*neri care 

crează în abatajele figuri

un 
Pe

lu
ai® 

exploatării Petrila nu și-au dez
mințit nici de această dată hăr
nicia. Figuranții din brigada 
condusă de Mihai Ștefan
.. -A- •

La investiții
Minerii 

ții de la 
cu multă 
deplinirea 
în întrecere, 
a brigăzilor de atei care lucrea
ză la înaintări, lărgiri și beto- 
nări își depășesc cu regularitate 
sarcinile de plan. Printre aces
tea se numără brigăzile conduse 
de minerii Tătaru Petru, Fleș- 
can Constantin, Bunduc Dumi
tru și Boteanu Ntcolae care în 
luna noiembrie și-au depășit cu 
10—33 la sută sarcinile lor de 
plan, efectuînd totodată lucrări 
de bună calitate. De remarcat, 
că în primele 10 luni ale anului, 
minerii. și tehnicienii din secto
rul XI investiții au realizat e- 
conomii suplimentare în valoa
re de 720.000 lei.

sectorului XI 
mina Petrila 
însuflețire pentru în- 
angajamentelor luate 

Marea majoritate

investi- 
muncesc

Ënèrgetîcienii de la C*T. Paroșeni 
iși vor realiza înainte de termen 

angajamentul asumat

Răspunde tor. Căpățină 
Vasile, inginerul șef al 
Centralei Termoelectrice 

Paroșeni.

In urma hotărîrii plenarei <3.<S. 
al P.M.R. din 13—14 iulie a.c., 
colectivul Centralei Termoelectrice 

• Paroșeni și-a luat angajamentul 
să obțină în acest an economii 
suplimentare la prețul de cost al 

energiei produse 
în valoare de cel 
puțin 2.200.000 
lei.

Pentru a asi
gur:, îndeplinirea 
acestui angaja
ment conducerea
administrativă a luat o seamă de 
măsuri, la indicația organizației 
de bază de partid, menite să 
ducă la folosirea mai rațională 
și completă a rezervelor interne, 
la reducerea consumurilor speci
fice — izyor însemnat de economii. 
Obiectivele întrecerii socialiste în 
tre secții și echipe au fost de a- 
semenea axate: pe lupta pentru 
cît mai mari economii.

Drept urmare a muncii depuse, 
colectivul uzinei noastre poate 
raporta că în 10 luni trecute din 
acest an a economisit la prețul 
de cost al energiei electrice 
1^47:000’ tei; din - care numai în 
luna octombrie * suma de «510.000 
Ibi. Deoarece tn aceaslfe din urmă 
• 7 ~ '

ÎN NOUL
A ieșit de la comitetul de par

tid și a pornit agale spre casa.' 
Mergea domol; era într-o după- 
amiază însorită de sfîrșit de sep
tembrie. Numai fruntea încruntată 
trăda frămîntarea lăuntrică a a- 
cestui om.

Ajuns acasă nevastă-sa îl pri
vi cu curiozitate. Observă că pe 

. om îl rîcîie ceva. El i-a povestit
— - că a discutat cu secretarul de par

tid, cu cei de la sindicat și cu 
inginerul șef și că e vorba să 
treacă la o altă brigadă, mai pu
țin fruntașă ca a lui. Și pînă la 
urmă nu-i nici un bai. Mina-i 
mină și oamenii-s 
oameni! Nici pî
nă acum, în cei 
6 ani de cînd 
e brigadier, n-a 
fost legat de un 
singur loc de muncă. Și cu asta 
a considerat că-și lămurise 
vasta asupra gc rilor ce-l

■ mîntau.
A doua zi cînd a ajuns la

nă, deja oamenii vorbeau că Bor
dea Emanoil își lasă brigada de 
la fV și trece la un frontal greu, 

, din stratul 15, la sectorul I. Cu
■ ortacii a avut discuții mai aprin

se.
— Mai bine ai sta pe loc. Au 

mai fost și alții 
făcut nimic — îi

...A ajuns la 
muncă împreună

< al exploatării.
Cercetă cu atenție abatajul.

, „Parcă n-ar mai fi trecut picior 
de miner pe aici", își spuse el, 
văzînd stîlpi puși de mîntuiaia, 
stivele aplecate cînd într-o parte, 
cînd intr-alia iar tavanul aproape 
nebandajat.

— O să meargă, tovarășe in
giner. Inir-o lună ajungem să 
dăm și 80 de tone pe schimb, a 
spus el inginerului.

In șutul următor și-a adunat 
. noii ortaci și a stat de vorbă cu 

ei.
— Am venit la voi, le-a spus (Continuare în p.ag. 3-a) ,

ABATAJ
el,~ șă„ muncim mai bine, 
vingem greutățile.

Oamenii priveau 
clătinau din cap cu

— Să învingem 
E ușor de spus. Am 
noi. Au fost șl alții 
Tot n-a mers. Nu-i ușor. Doar ai 
văzut că apă e destulă, material 
însă, e mai puțin — dădu cu vor
ba un ortac.

— Ușor nu va fi, știu, le-a 
răspuns Bordea, dar o să fim a- 
] ut ați. Principalul e să avem vo
ință să vrem

să 
vingem greutățile. Aș vrea 
ne-nțelegem de la început.

tăcuți. Unii 
neîncredere, 
greutățile t? 

mai încercat 
să ne ajute.

lună au fost obținute economiile 
cele mai mari, vreau să arăt cî- 
teva . din măsurile și rezultatele 
care ne-au condus la acestea. 
Prin urmărirea continuă a mo- ■ 
dului de alimentare cu combus

tibil a cazanelor, 
prin menținerea 
constantă a pa
rametrilor aburi
lor, consumul 
specific de com
bustibil s-a redus 
cu 29 Kcal/kWh.

iar consumul tehnologic propriu 
a fost redus cu 0,30 la sută. De 
asemenea reducerea timpilor de 
reparații la aproape jumătate 
ne-a permis să depășim simțitor 
planul la producția de energie e- 
lectrică pe octombrie. Trebuie să 
arăt că în acțiunea pentru re
ducerea timpilor de reparații s-au 
evidențiat o

. ca Berindea 
mion, Bodei 
șeful secției 
Truică Ion.

La secția turbine s-au automa
tizat șapte procese tehnologice, 
s-au consolidat condensatorii tur
binelor. Gele trei turnuri de ră
cire au fost curățite de către bri
gada de muncă patriotică a aces
tei secții.

In lunile septembrie și octombrie 
s-a economisit ulei special de tur- 

.., bine în valoare de circa 22.000 
tei. Tovarășii de la secțiile apa- 
rataj — termotehnic au montat 
7 automate la turbine și alte 3 
la cazane. Și aici s-a muncit 
mult pentru reducerea termene
lor de reparații. In secția labora^ 
tor, s-a făcut o economie de reac
tivi în valoare de circa 11.000 lei 
numai în lunile septembrie și 
octombrie. La fel în secția electri
că s-ău economisit 12.000 lei prin 
recuperări de cabluri și aproxima
tiv 30,000 lei prin regenerarea a 
2.000 kg. ulei de turbine.

Aceste realizări de seamă se 
datoresc efortului depus de între
gul colectiv, sub conducerea or
ganizației de partid. Aceste suc
cese ne bucură și ne îndeamnă 
să muncim și pe mai departe tot 
mai bine.

întregul colectiv este hotărît 
să-și depășească sarcinile propu
se. Vom realiza cu siguranță eco
nomiile pe care ni le-am propus 
înainte de sfîrșitul anului.

seamă de muncitori 
Lucian, Abodan Si- 
Victor, maistru, și 
de reparații, ing.

să faceri treabă. 
Dacă o să mărim 
viteza de avan
sare a frontului 
n-o să avem nici 
atîta apă, nici 
presiunea n-o să 

fie așa de mare. Dar în privința 
lemnului... ce mai, la începutul 
fiecărui schimb aducem fiecare 
cîte un lemn și așa vom avea 
și lemne.

...Ieșind din șut s-a oprit la 
șeful sectorului. .4 cerut ajutor. 
S-au montat în abataj 3 transpor
toare, In privința oamenilor, n-a 
mers însă așa simplu.

N-avea ce face. Trebuia mun
cit cu răbdare și intens, trebuia 
arătat oamenilor că și aici se 
poate lucra. Indisciplina, neîncre
derea, lipsa de voință aii fost 
principalii dușmani care frînau 
treburile în această brigadă și 
împotriva Cărora trebuia luptat 
înainte de toate.

Jenică Salce e un tînăr ajutor» 
miner. Cînd Bordea a . început 
să-l dăscălească, a răspuns fleg
matic :

— Și ce, dacă mi-i bine cum 
fac, sCoate-mă din brigadă. Așa. 
loc de muncă mai găsesc eu în 
sector.

Și Salce nu era singurul care 
vorbea așa. Atunci Bordea s-a 
gîridit la vechea lui brigadă. Nu

I. DUBEK

ne- 
fră-

mi-

acolo, dar n-au 
spuneau unii, 
noul lui loc-de 
cu inginerul șef

Au plecat din grădiniță la plimbare, prin oraș; 
Printre blocuri văd atîtea 1 Că la fiecare pas 
Not construcții ies în cale, și-s atît de măiestoasel 
Fețele le rid în soare luminoase, bucuroase...

i

1ER! AU ÎNCEPUT LA BUDAPESTA

Lucrările celui de al Vll-lea Congres al P.M.S.U
giunile Ungariei, delegați stră
inii sosiți la Congres, ambasa
dorii țărilor frățești, invitați.

La ora 9 dimineața au intrat 
în sala de ședințe Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
dr. Ferenc Munnich, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 

reprezentînd pe 
partid din toate re-

BUDAPESTA 30. Corespon
dentul Agerpres anunță:

In dimineața zilei de 30 no
iembrie s-a deschis în sala fes
tivă a Palatului Cultural „Rozsa 
Ferenț“ al constructorilor din 
Budapesta cel de-al Vll-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

In sală au luat loc delegații 
la Congres — muncitori, țărani 
și intelectuali 
membrii de (Clinti nu are în pag. 4-a)

Pe

urmă
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calea desăvîrșirif construirii 
bazelor socialismului

cu cîteva săptămîni
Central al P.M.S.U.

In
Comitetul
a dat publicității două documente 
de mare importanță: „Tezele C.C. 
al P.M.S.U. pentru cel de-al 
Vll-lea Congres al partidului“ și 
„Tezele C.C, al P.M.S.U. cu pri-

șipire la sarcinile economice 
pregătirea celui de-al doilea plan 
cincinal“.

In aceste documente se arată 
că în anii următori partidul va 
lupta. în strînsă unire cu masele 
muncitoare, pentru desăvirșirea

conslruirii bazelor socialismului 
în R.P. Ungară. Indicînd sarcinile 

‘fundamentale pentru anii care ur
mează, în aceste documente se 
arată că prin depășirea planului 
trienal se va crea o bază mai so
lidă pentru înfăptuirea noului 
plan cincinal, care prevede că 
pînă la sfîrșitul anului 1965 pro
ducția industrială va crește cu 
cel puțin 65—70 la sută în com
parație cu nivelul atins la sfîrși
tul anului 1958, iar producția a- 
gricolă cu 30—32 la sută în com
parație cu nivelul mediu al ani
lor 1954—1958. Se prevede ca 
venitul real pe cap de locuitor 
să sporească cu 26—29 la sută, 
iar fondul de consum al popu
lației cu 40—45 la sută.

EMIL SORAN
Corespondentul Agerpres 

la Budapesta

(Continuare în pag. 4-a}
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O înfringere și două victorii 
ek echipelor neutre 

in <iCupi R.P.R.» la fotbal
Duminică, Jiul Petroșani, Mi

nerul Lupeni și Parîngul Lonea 
au jucat în deplasare, în orașe 
diferite, în cadrul „Gupei R.P.R." 
la fotbal.

Cu acest prilej, Minerul Lu
peni a dispus .cu 2—1 de C.F.R. 
Cluj la Sibiu, iar la Turnu Seve
rin, Parîngul Lonea a întrecut la 
limită (cu 1-0) formația 
rilor, Olimpia din Reșița, 
du-se în fazele următoare 
curilor din cadrul cupei.

O Surpriză a constituit-o înfrân
gerea Jiului Petroșani la Arad, 
de către Știința Timișoara, lidera 
seriei a III-a a campionatului 
categoriei B la fotbal.

oțela- 
clasîn- 
ale jo

— — ★

POPICE
Etapa a V-a a campionatului 

raional de popice, a programat 
întîlniri foarte echilibrate, care 
s-au soldat cu victoria la limită 
a oaspeților, excepție făcîrid doar 
rezultatul mare obținut de Voin
ța Petroșani, în fața Constructo
rului Uricani, pe care a întrecut-o 
categoric, cu 340 popice doborâte:

Pe arena Filaturii Lupeni, gaz
dele au fost întrecute,- 
ra echipă 
Cu toate 
conducerea 
cu 58 de 
pînă la al 
inte oaspeții, prin Horvath și Mol
dovan au depășit net pe Gușați? 
și Kovacs, reușind astfel să ob
țină o victorie meritată.

Trebuie să arătăm însă lipsa 
de disciplină manifestată la ju
cătorii de la Viscoza, care, ne
mulțumiți de rezultat, toți au pă
răsit demonstrativ arena, astfel 
că la fluierul final al arbitrului, 
numai echipa oaspete s-a aliniat 
pentru a saluta publicul specta
tor.

La Vulcan, echipa minerilor din 
localitate a întrecut pe Minerul 
Lupeni, la o diferență de 159 po
pice doborâte.

Iată și rezultatele Obținute: 
Constructorul Uricani — Voința 
Petroșani, 1902—2242; Viscoza 
Lupeni — Constructorul Lupeni, 
1976—2012; Minerul Vulcan — 
Minerul Lupeni 2172—2013.

S BALO1 
corespondent

— = ★ = —

de tînă- 
Consfructorul Lupeni. 
că filaturiștii luaseră 
chiar de la primul om 
popice, avans păstrat 
4-lea om, de aici îna-

i

Handbal redus
In sala de sporturi renovată 

a clubului minier din Lupeni, s-au 
întîlnit într-o întrecere de verifi
care la 
Minerul 
șani.

După
s-au dovedit mai buni, lupenenii 
au părăsit terenul învinși la sco
rul de 55—35.

handbal redus echipele 
Lupeni și Elevul Petro-

un joc unde petroșănenii

Cel nai irmaes nccl al sczmUM
Știința-Utilajal — 1

O fi fotbalul cel mai popular 
sport...- Dar dacă dorești, dragă 
cititorule, să asiști la o întrecere 
sportivă, „la cea mai înaltă ten
siune“ în care talentul, voința de 
luptă și o atenție încordată ne
întreruptă se îmbină deosebit de 
armonios în permanență nu la 
un om, ci la o întregă echipă, a- 
tunci vino la un' meci de volei 
de categoria A. Ori cît de puțin 
pasionat ai fi, cu siguranță că 
pînă la șfîrșit vei răsplăti cu 
aplauze lupta încordată de pe te
ren. Și dacă ai fi fost duminică 
dimineață în sala I.M.P.. la în- 
tîlnirea dintre Ștîința-Utilajul și 
formația bucureșteană Rapid, te ai 
fi convins din plin de. adevărul 
celor spuse mai sus.

Două ore am asistat la un meci 
de toată frumusețea, în care vo
leibaliștii petroșăneni au dat o 
replică puternică 'formației bucu- 
reștene. Valoarea lotului lor. în
tre care mulți internaționali (Ni
colau, Pavel, Plocon) lăsa impre
sia că oaspeții vor învinge ușor, 
la zero. Dar petroșănenii au în
ceput „tare“ reușind Să ia primul 
set la 13. In setul doi ajunge ia

\

NOTĂ •

SUPORTERI ?! j 
Deși se joacă trei seturi dta • 

cinci, sînt situații cînd un sin- « 
gur .punct ‘ hotărăște.. . soarț* !. 
unui meci de vplei, așa cums-a| 
întîmplăt duminică la te » 
rea de categoria A dăntre Șjteî 
ința-Utilajuf și Ra*d Bhcu-* 
rești.

In această p» k »7 -ut* ;a- 
devărat căarbitrul Pîfcă'ya-X. .... __ _____  ____
sile (Craiova) a greșit de j g schimburi în sus), 
multe ori, dînd decizii erona-< 
te. Tot atît de adevărat este«

♦ *

Rapid București 2-3
fileu Nicolau, care înscrie 4 
puncte consecutiv. Gazdele au un 
moment de scădere și setul este 
cîștigat de oaspeți, la 5. începe 
setul trei și cu el cea mai fru
moasă parte a jocului. Se luptă 
atît de mult pentru fiecare punct, 
îneît numai în acest set serviciul 
s-a schimbat de 45 de ori. Fiind în 
permanență cînd la blocaj (pentru 
a para loviturile puternice ale re- 
numiților trăgători rapidiști), cînd 
în linia de fund, „scoțînd“ mai 
mult prin reflex „bombele" bucu- 
reștenilor, localnicii reușesc să 
pună de multe ori îh situații gre
le pe rapidiști. Totuși, setul este 
pierdut la 13. Păcat că din acest 
moment și greșelile de arbitraj 
ale lui Pîlcă Vasile (Craiova) 
influențat nefavorabil aspectul 
tît de frumos al jocului.

La începutul setului p^tru 
părea că inițiativa o au oaspe
ții. Dar petroșănenii, dovedind că 
știu la fel de bine să atace și să 
se apere reușesc să cî.știge setul« 
la 12, ajungîndu-se la egalitate: 
2-2.

începe deci setul decisiv. Pen
tru a ilustra cît de încordată a 
fost lupta în acest set, descriind 
toate fazele frumoase, ne-ar tre
bui. foarte, mult spațiu. De aceea, 
ne rezumăm la transcrierea exac
tă a evoluției scorului care sin
gur spune destul: 0-1 ; 1-1 (ser
viciul se schimbă de 9 ori); 2-1; 
3-1; 3-2: 3-3 (serviciul se schim
bă, de 10 ori) 4-3; 4-4; 4-5; 5-5; 

unui meci dg volei, așa cums-af 6-5; 7-5; 7-6; 7-7; 7-8; 7-9;
tnftmnlát duininini la tMrfni-♦ '8-9; 8-10; 9-10 (serviciul se

►î «schimbă de 13 ori) 9-11; 9-12;

au
a-

se

preajm coRcarMirlIor din cadrul 
Spartadriadai da iarnă

Peste puțin timp tineretul pa
triei noastre se va alinia la 
startul celei de a IV-a ediții a 
Spartachiadei de iarnă, compe
tiție ce în ultimii ani a dat spor
tului de performanță multe ele
mente de valoare, care au urcat 
tot mai sus treptele măiestriei 
sportive.

Intrată în tradiția activității 
sportive a tineretului, anul a- 
cesta, mai mult ca oricînd, spar- 
tachiada trebuie să întrunească 
la start un număr record de ți
neri și tinere, întrucît baza 
terială este asigurată.

Pentru reușita acestor 
cursuri în cadrul raionului 
tru, se cere în primul rând reac- 
tivizarea comisiilor șpartachia- 
dei din cadrul fiecărei asociații 
sportive. La fel, comisiile pe 
ramuri de sport de pe lingă 
U.C.F.S. trebuie să-și intensifi
ce munca în această perioadă.

Agitația și propaganda joacă 
un rol hotărâtor în mobilizarea 
tineretului. Prin afișe, panouri 
și fotomontaje să fie populari
zați tinerii și tinerele care au 
făcut primii pași în sport cu 
ocazia spartachiadelor, iar azi 
poartă cu cinste titlul de maeștri 
ai sporturilor ca Grunsberg 
(șah); Negulescu (tenis de 
cîmp); Ofițerescu (trânte); Bîr- 
san (schi); Elena Leuștean-Teo- 
dorescu (gimnastică) ete.

Concomitent cu mobilizarea, 
asociațiile sportive să nu negli
jeze nici verificarea și repara
rea materialului sportiv necesar 
concursurilor. Ar fi de neînțe
les ca în perioada de concurs în 
unele magazii sportive să rămî- 
nă neîntrebuințate schiuri, șa- 
huri, saltele etc. ca anii trecuți.

Dacă în școli, cu ocazia edi
țiilor precedente, spartachiada

se a- 
în a- 
recent 
Petro- 
Baban

ma

con-
nos-

cu muzică, avînd în felul 
satisfacția unor concursuri 
la un nivel înalt. Cine a 
ansamblul de fete al a-

r♦
4

1J
j și faptul eă publicul petroță-Î 
î nean este un susținător foarte ? 
ț pasionat al echipei de volei.» 
j Pe el îl bucură sau îl întris-' 
♦ tează fiecare victorie sau in-; 
t succes al echipei. Aceasta în-; 
î să nu trebuie să ducă apumiți 
J așa-ziși suporteri ai echipei, ; 
t la atitudini cu totul deplasa-; 
ț te față de arbitru, așa cum s-a 
{ întîmplat duminică dimineața 

la meciul mai sus amintit.
Printre spectatori se aflau; 

mulți studenți, care, caoa-; 
meni civilizați și culți, trebu-; 
iau să frâneze ieșirile huliga-- 
nice ale unor așa-ziși „supor-I 
teri“ și nu să le încurajeze,; 
cum s-a întîmplat. Apoi, pu- • 
blicul trebuie să înțeleagă o- 
dată pentru totdeauna, avînd 
în vedere experiența cu sus
pendarea terenului de fotbal 
Jiul, că prin asemenea atitu- : 
dini pierde în primul rînd e- 

>a și în al doilea rînd su-

*
*
Â

Pe el îl bucură sau îl întris-

î i

*
j
Îdini

chip
ț feră toți spectatorii.
♦ *
♦

*

î

A

O gravă lipsă o are și con
ducerea secției de volei a ce
lor două asociații, care a luat 
măsurile de păstrare a ordinei 
doar în ultimul moment.

Este timpul să se pună 
păt acestor situații, care 
ne fac deloc cinste.

«
♦

ca- 
nu

10-12; H-12; 11-13; . 12-13, 13- 
13; 14-13; 14-14; 14-15; 14-16
(s-a transcris numai schimbu
rile de servîci consecutive, de la

Iată, deci, că numai un sin
gur punct —. unul singur — i-ar 
mai fi trebuit echipei petroșănene 
(la rezultatul de 14—13, din se
tul cinci) și meciul în care ei în
scriseseră 62 de puncte, ar fi fost 
cîștigat. Dar... deși învinși (la 
ultima limită) toți jucătorii Știin- 
ței-Utilajul merită numai cuvinte 
de laudă.

Au jucat: Știinfa-Utllajul în 
ordinea valorii lor: Brandemburg 
Traian, Crivăț, Cojocarii, Gorno- 
vieeanu Coriolan, Lepăduș, Rădu- 
lescu, Pușâc, Pintea, Horincaru, 
Gornoviceanu Adrian; Rapid: 
Nicolau, Pavel, Plocon, Drăgoi, 
Ponova, Munteanu, Răducanu.

MIHAIL DUMITRESCU

*
O comisie fără activitate

S-a mai scris în ziarul nostru 
despre faptul că în ultima vreme 
comisia raională a complexului 
polisportiv G.M.A. și-a încetat a- 
proape cu totul activitatea. Citi
torii pe bună dreptate au aștep 
tat ca U.C.F.S. raional să ia mă
surile corespunzătoare și să-i in
formeze prin coloanele ziarului 
asupra rezultatelor obținute. In 
zadar 4le-a fost însă așteptarea, 
fiindcă U.C.F.S. Petroșani n-a 
întreprins nici o acțiune în aceas
tă privință, iar comisia amintită 
a rămas la fel de... inactivă (?1).

Acesta este oare răspunsul 
U.C.F S. raional ?l

s-a desfășurat satisfăcător, nu 
același lucru s-ar puteâ spune 
despre asociațiile de pe lîngă 
unele întreprinderi, care la faza 
primă pe colectiv nu au avut 
nici un concurs, mulțumindu-se 
a trimite numai 2—3 reprezen
tanți la faza pe centru sau faza 
pe raion.

O atenție deosebită să 
corde mobilizării fetelor 
ceste concursuri. Exemplul 
al asociației Voința din 
șani — responsabil tov.
— trebuie urmat de toate aso
ciațiile sportive. Prin organiza
rea de concursuri de casă în a- 
ceastă asociație s-a reușit să se 
angreneze la tenis de masă și 
șah peste 35 fete.

In vederea întîmpinării con
cursurilor profesorii de educație 
fizică și instructorii sportivi au 
datoria să reflecte în primul 
rând asupra exercițiilor de gim- . 
nastică, unde este necesară o 
pregătire mai intensă, fiind vor
ba de ansambluri de 8 tineri sau 
tinere.

Este recomandabil ca exerci
țiile de ansamblu să fie sincro
nizate 
acesta 
finale 
văzut
sodației Elevul Petroșani (pro
fesoară Pintea Eugenia), cu o- 
cazia ediției de anul trecut, își 
poate da seama de buna impre
sie care a fost lăsată de micu-Ji* 
țele gimnaste, care au executat 
exercițiile după o simfonie a lui 
George Enescu.

Antrenorii diferitelor discipli
ne sportive trebuie să înțeleagă 
că prin participarea cu echipele 
pe care le antrenează la startul 
cbncursiiriFor spartachfadei, con
tribuie direct la organizarea tim
pului liber al sportivilor, la edu
carea lor.

Anul trecut, un Ioc fruntaș la 
gimnastică în spartachiadă l-a 
ocupat echipa de fotbal Mine
rul Vulcan (antrenor tov. T. 
Remeny), participantă îii cam
pionatul regional.

Participarea activă a ținerile»' 
la concursurile sportive ale Spar-^* 
tachiadei de iarnă, va da po6i- - 
bilitate acestora să se dezvolte 
multilateral, să-și fortifice orga
nismul în vederea efortului din 
producție.

In așteptarea startului să 
pregătim încă de pe acum, 
de zi, pentru obținerea unor 
zultate cît mai bune!

Prof. I. FANE
membru în Consiliul raional

U.C.F.S.

ne 
zi 

re-

TENIS D
La Lupeni a avut loc dumini

că un interesant concurs de casă 
la tenis de cîmp, organizat de 
asociația „Minerul“, cu partici
parea echipelor de juniori (15— 
17 ani) și pitici (11 —14 ani).

întrecerea tinerilor tenismeni 
a prilejuit o dispută dîrză, jocul 
desfășurîndu-se după sistemul e- 
liminatoriu.

E CÎMP i
Astfel, în finală, la griipa 15— |

17 ani, Gold Hans a dispus de g 
Berindc Vasile cu 2—1 (6-2 ; 
2-6; 6-4), iâr din grupa 11-14 ani 
ă cîștigat concursul Lambras Ște
fan, întrecîndu-1 cu 2-1 (1-6; 6-0; 
8-6) pe Bauer Ovidiu.

P. ALEXANDRU
corespondent

8
8
8
8

8
8

Peste scurt timp se vor des
chide cele 150 de uși ale Pa
latului Sporturilor din Kiev, 
pe care locuitorii capitalei U- 
crainei îl înalță alături de sta
dionul republican „N. S. Hruș- 
ciov“.

Lucrările de construcție au 
intrat în faza finală. Inaugura
rea Palatului este așteptată cu 
bucurie nU numai de sportivii 
ucraineni, care de pe acum își 
imaginează cît dte plăcute și co
mode vor fi aici antrenamen
tele, ci și de toți locuitorii 
Kievului. Aici se vor putea a- 
duna concomitent la mitinguri, 
concerte, pentru a viziona com
petițiile sportivilor 13.000 de 
persoane.

In noul palat se amenajează 
o sală centrală de sport cu te
ren de hochei și tribune pentru 
zece mii de spectatori, o sală 
mică pentru antrenamente, un

CO4O404M44a4O444OCO4O4a4a4O4OCO4MO4O444O4 »44444040404»

cabinet metodic, 18 cabine pen
tru comentatorii sportivi, o în
căpere pentru presă, cabine te
lefonice interurbane și un ofi
ciu telegrafic.

In noul palat se vor putea 
organiza și concerte. Este su
ficient să se apese pe un buton 
pentru ca cu ajutorul unor cri
curi hidraulice o parte a tribu
nei în greutate de 500 tone să 
facă o mișcare de rotație de 90 
grade și în fața spectatorilor a- 
pare o scenă turnantă, cu fosă 
pentru orchestră și cortină. Te
renul de hochei se poate trans
forma repede într-o sală de 
spectacol. Fotoliile sînt aduse 
în acest caz de conveiere de pe 
o platformă specială de coborî- 
re. Sala de sport poate fi trans
formată într-un cinematograf 
cu ecran lat.

Palatul se construiește în 
linii generale din elemente de

8
8
8
8 

construcție prefabricate din be- ®
ton armat, din aluminiu și sti- g 
clă. La finisarea clădirii sînt g 
folosite pe scară largă masele 2 
plastice. Ușile se confecționează 2 
dintr-o sticlă călită special. De ® 
altfel sticla este larg folosită 2 
și la acoperișuri. o

'Proiectanții și constructorii 2 
Palatului Sporturilor din Kiev S 
au introdus numeroase inova- g 
ții; Astfel, pentru ca spectato- g 
rii să nu răcească în timpul g 
competițiilor patinatorilor și g 
pentru ca hocheiștii să nu simtă g 
cu ren ții. calzi de aer care au o g 
influență nefavorabilă asupra g 
nivelului competiției, în jurul g 
patinoarului se crează un pa- g 
ravan de căldură. Puternice in- g 
stalații de aer condiționat vor g 
furniza fără întrerupere aer 
proaspăt în diferitele săli ale 8 
palatului. S-a asigurat totoda- g 
tă o bună acustică și lumină. 1 g 

(Agerpres) |
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m iRVițănlRtul de pariid 
Îmbunătățit

PREMIERĂ CINEMATOGRAFICĂ
FESTIVĂ

Ridicarea necontenită a nive
lului politic și ideologic al mem
brilor și candidatilor de partid, 
constituie una din condițiile 
principale pentru îmbunătățirea 
muncii de partid, pentru crește
rea infltiettței organizațiilor de 
bază în rîndurile oamenilor 
muncii. Stătutul partidului nos
tru prevede pentrli toți membrii 
și candidații de partid, sarcina 
obligatorie de a studia cu per
severență învățătura tnarxist- 
leninistă.

In anul școlar 1959—1960 cer- 
■ curile și cursiirile învățamîntu- 

lui de partid de la Depoul C.F.R. 
Petroșani și-au îmbunătățit sim
țitor activitatea. In cele 7 cer- 

. curi și cursuri sînt încadrați 
mai mult de 150 memori și can
didați de 'partid. La unele din 
ele frecvența este bună, cursafi- 
ții caută «ă-;și însușească mate
rialul predat. Printre acestea se 
numără cursul seral anul ÎI con
dus de propagandiștii Crișan 
Ioan și Josan Adrian.

Din cei 20 de cursanți, la pri
ma lecție au fost prezenți 12 iar 
la a doua 18. Majoritatea lor, 

cu însufle- 
fruntași în

a cercului de economie politică 
al cărui propagandist este ingi
nerul Magdalfti Constantin.

Tovarășul Cosma loan, elev 
la cursul seral anul I. este frun
taș și îfi muncă, și la învățătu
ră. El a reușit să aducă depou
lui economii importante. Efec- 
tuînd lucrări de bună calitate 
la zidirea bolților la locomoti
ve, aceste bolti nu mai sînt re
făcute la 3000 km. parcurși ci 
la 6000 km. parcurși.

Asemenea exemple 
și la învățătură sînt 
în cadrul depoului:

pe lîngă că participă 
țire la discuții, sînt 
producție.

Tovarășul Tofnotaș 
ful unei brigăzi de 
economisit în luna trecută a- 
proape 8000 lei la prețul de cost, 
prin folosirea cit mai rațională 

. a bronzului și compoziției, prin 
recondiționarea unor piese. 
Cursantul Potinteu Petru, prin 
generalizarea unor șabloane pen
tru confecționarea cuzineților 
de biele și osii la locomotive, a 

( titribuit la economisirea mate
rialelor neferoase.

Bine se desfășoară și activi
tatea cursului seral anul 
dus de 
Aurel

Petru,’ șe- 
reparații a

'I

I con- 
Cazan

în munca 
numeroase 

tovarășii 
Bătrîn Ioan, Pițeg Rudolf, Hof- 
man Teodor. Moldoveanu Ioan 
și alții.

Sînt însă unij cursanți, mem
bri și candidați de partid, care 
au privit cu ușurință învățămîn
tul de partid. Tovarășii Popescu 
Constantin, Tuță Ioan, mecanici 
de locomotivă,. Bărbulescu Ioan. 
Colbea Ilie, încărcători, Pavel 
Preda și Purcariu Ioan, fochiști 
șî alții nu au nici o prezență Ia 
învățămîntul de partid în acest 
an școlar.

Ca urmare frecvența pe depou 
nu trece 
procentaj este cu totul nesatis
făcător.

Nu se 
nici faptul că mai sînt și unii 
propagandiști care își neglijează 
sarcinile. Cercul de studiere a 
Istoriei P.M.R. amil T condus de 
propagandistul Ștefănescu Ioan 
abia a ținut prima lecție la care 
au fost prezenți doar 50 |a sută 
din cursănți. Și cercul de stu
diere a Istoriei P.M.R. anul II 
al cărui propagandist este to
varășul Crișan Glîgor, locțiitor 
al secretarului organizației dte 
bază, a ținut o singură lecție în 
ziua de 26 octombrie a. c. cînd 
din cei’ 20 de elevi au fost pre- 
zenți numai 8. Slabă este și ac-' 
tivitatea cercului de studiere a

de 50 la sută. Acest

pôate trece cu vederea

Statutului P.M.R. condus de to
varășul Puțoi, Constantin care a 
ținut, numai J 
prezentă de 13 -tovarăși din 29 
înscrjșL iar 
a Statutului 
propagandistul 
nici pînă în prezent nu și-a în
ceput activitatea.

Fată de aceste lipsuri se face 
vinovat întregul birou al orga
nizației de bază care nu a făcut 
totul pentru ca fiecare cerc și 
curs să-și trăiască viața.

Este necesar ca în prima adu
nare generală a organizației de 
bază să iie analizat modul cum 
se desfășoară învățămîntul de 
partid, să fie trași la răspunde
re membrii și candidații de par
tid care au privit cu ușurință 
sarcina de a învăța.

Lecțiile rămase în 
fi recuperate. Biroul 
ției de bază trebuie 
rească îndeaproape 
fiecărui cerc sau curs, 
șurile corespunzătoare pentru 
asigurarea frecvenței cursanților 
la toate lecțiile.

La depou fiecare "cerc șl curs 
are cîte doi propagandiști, ceea 
ce permite biroului organizației 
de bază să planifice cu elevii 
care frind în tură lipsesc de la 
ședințele cercurilor alte ședințe 
de învătămînt. astfel ca toți 
cursanții să participe cu regu
laritate și cu toată răspunderea 
la învățămîntul de partid — 
sarcină obligatorie pentru toți 
membrii și candidații de partid.

Z. ȘUȘTAC

lecția întîia cu o

cercul de studiere
P.M.R. condus die 

Hera Dumitru,

urmă pot 
organiza- 
să urmă- 

activitatea 
să ia mă-

propagandiștii
Borosán Alexe, și cea

---------------- O-

DIN CAUZĂ UZINEI
timp încoace, în car-un

Grafit din orașul Lupen i
De 

tierul 
se petrece un fenomen ciudat. 
Becurile pentru iluminatul focu- 
ințelor se arji. Cetățenii din car-' 
tier au început să cumpere be
curi electrice din Petroșani cre- 

ț zînd că cele cumpărate de la 
magazinul din Lupeni nu sînt 
de calitate bună. Rezultatul însă 
era același. După cîteva zile de 

/*ntrebuintare becurile nu mai 
k au bune. Atunci ș-a fevizu.it 

rețeaua și instalațiile electrice. 
Nici tici nu s-au constatat de
fecțiuni. In ziua de 23 noiembrie 
1959 s-a găsit explicația acestui 
fenomen misterios. Cartierul

este programat la re{ea de 220 
volți. Măsurat în aceea Zi de un 
cunoscător în ale electricității 
s-a găsit că în loc de 220 volți, 
curentul avea 500 volti. A fost 
sezisată conducerea 
varășii de aici au 
măsuri. Au redus
75 volti. apoi l-au 
hau redus. Și așa

Noi locuitorii
întrebăm : pînă cînd au de gînd 
tovarășii de la uzină să ne fur
nizeze curent în acest mod ?

OLTEANU DAVID
cartierul Grafit — Lupeni 

Bloc., 9, apartament 2

uzinei. To- 
luat imediat 
curentul la 
mărit și iar 
mereu.

acestui cartier

Filmul „Pentru 100.000 de 
mărci“, o producție a studioului 
„Bielorusfilm“, (scenariul: K 
Gubarevicj și E.' Riss; regia : L 
Golub) care rulează între 28 no
iembrie și 2 decembrie la cine
matograful 7 Noiembrie din Pe
troșani, este o emoționantă po
vestire antifascistă. |

Eroina principală, mica Leno- 
cika, a cărei mamă a fost ucisă 
în timpul unui bombardament 
al aviației fasciste, este salvată 
de la locul dezastrului de un 
pădurar bătrîn care o du- 

într-o căsuță din mij-
— =★=■ — -------—
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Bibliotecă 
cu activitate bună
Clubul cinematograf „6 Au

gust“ din Băfbăteni e deosebit 
de primitor. Curat și bine încăl
zit, el este un loc în care oamenii 
de toate vîrstele vin să-și petrea
că timpul lor liber în mod plăcut 
și folositor. Unii joacă șah, alții 
citesc o carte. Pe aceștia din ur
mă, bibliotecara Toader Elena îi 
pune la curent cu noile cărți so
site.

Printre cititorii fruntași se nu
mără Ivascu Miron, Lupescu Ma
riana-, Chița Alexandru, Maier 
Paul și alții. Pentru micii citi
tori, căci sînt mulți și dintre a- 
ceștia, bibliotecara organizează 
lunar șezători sau dimineți de po
vești unde se citesc basme și po
vestiri.

V. CIRSTOIU 
corespondent

I

însă 
altă 

și-ar 
fi putut închipui că poliția și 
comandamentul armatei hitleris- 
te din orașul invadat, Zapolsk, 
se vor ocupa die urmărirea și 
prinderea chiar a acestei fetițe 
cir cosițe blonde și ochișori și- 
reți. Fac însă toate acestea pen
tru a-1 atrage într-o capcană pe 
tatăl ei, comandantul unui de
tașament de partizani, care dă
dea lovituri grele fasciștilor.

In apărarea fetiței se ridică 
însă mulți oameni sovietici, pre
cum și curajosul băiat Ianka, 
reușind să o salveze din mîinile 
călăilor hitleriști.

Acesta-i subiectul pe scurt al 
emoționantului film amintit mai 
sus, la care în ziua de 28 noiem
brie a. c.. conducerea cinemato
grafului, în colaborare cu Tea
trul de 
ganizat

locul unei păduri. Aici 
nu se află în siguranță, o 
primejdie o așteaptă,.. Cine

ÎN

stat „Valea Jiului“ a or- 
o premieră festivă.

C. RAKOCZ1 
corespondlent

NOUL 
ABATAJ

(Urmare din pag. l-a)

Electricianul Mogos Gheorghe se numără printre muncitorii 
fruntași ai secției electrice de la sectorul VIII al minei Petrila. 
Lucrind la repararea motoarelor de 4,5 kW. pentru locomotivele 
electrice cu acumulatori tip L.A. M.-4, el a realizat în ultimul 
timp, o economie de 1236 lei.

IN CLIȘEU : Electricianul Mogos Gheorghe în timpul lucrului. I

exista început de lună să nu vi
nă mai mulți oameni la el, să-l 
roage să-i ia în brigadă. Dar 
aici...

Bordea a început cu răbdare, 
să se apropie de oameni, să-i or
ganizeze. A discutat cu șefii de 
schimb. Disciplina, calitatea căr
bunelui, refolosirea materialului 
lemnos și realizarea lozincii „ziua 
și fîșia" au fost dezbătute în fie
care schimb.

In prima lună după preluarea 
brigăzii de către Bordea această 
lozincă n-a fost îndeplinită. Deși 
randamentele crescuseră față de 
luna precedentă, brigada a rămas 
totuși sub plan.

In cursul lunii noiembrie, prin- 
tr-o bună organizare a muncii, 
printr-un elan care dovedește că 
brigada și-a recîștigat încrederea, 
pe graficul întrecerii în dreptul 
numelui lui Bordea Emanoil 
la sectorul II al minei Vulcan > 
frele au crescut în continuu, j 
data de 25 noiembrie brigada l 
Bordea avea un plus de 170 I 
ne de cărbune față de plan.

Că acest abataj s-a urnit din 
loc, că e pe calea cea bună îl bu
cură pe Bordea Odată cu reali
zările brigăzii au crescut și ciș- 
tigurile. Dar mai mare i-a 'fost 
bucuria noului șef de brigadă, 
cînd zilele trecute, la ieșirea din 
șut l-au oprit mai mulți flăcăi 
rugîndu-l să-i ia și pe ei în noua 
lui brigadă.

de 
ci- 
La 
lui 
to-

In noul cartier „Gh. Dimi
trov“, construit în anii puterii 
populare, o parte a blocurilor 
sînt prevăzute cu încălzire cen
trală. Apartamentele cu încălzi
re centrală sînt mult apreciate 
de cei care le locuiesc, însă din 
partea unor locatari se reclamă 
o insuficientă încălzire a apar
tamentelor, zgomot supărător 
provocat de . unele pompe defec
te, nerespectarea programului 
de încălzire etc.

Despre toate acestea, s-a dis
cutat înțr-o recentă ședință de 
lucru la care au participat ad
ministrația blocurilor șj perso
nalul de deservire, precum și 
reprezentanți ai comitetului de 
locatari. Au reieșit în ședință o 
serie de probleme care pot fi re
zolvate. dacă în acest sens există 
atît sprijinul administrației, 
gospodăriei de locuințe, direc
ției administrative a combina
tului carbonifer cît și al loca
tarilor. ,

Se impune înainte de toate 
necesitatea rezolvării unor pro
bleme de ordin .tehnico-organi- 
zatoric. La centrala de încălzire 
nr. 2 cărbunele adus trebuie lo
pătat de două ori pînă la de
pozitare, diri cauză că direcția 
de investiții a C.C.V.J. (director 
tov. Moldóvan losif) tărăgănea
ză de multă vreme amenajarea 
drumului de acces pentru ca 
mașinile cu cărbune să poată a-

Ctteva probleme gospodărești în noul cartier 
„Gh. Dimitrov“ din Petroșani

junge la locul unde descărcarea 
se poate face direct în siloz.

■ Se tărăgănează de asemenea 
montarea elevatoarelor necesare 
evacuării, zgurei la ambele cen
trale, instalații care trebuiau 
terminate de multă vreme. La 
centralele de încălzire lipsesc 
geamuri, ceea ce îngreunează 
munca.

Direcția administrativă a com
binatului carbonifer a luat o se
rie de măsur* pentru rezolvarea 
unor probleme, dar aceasta tre
buie să se facă cît mai uț-gent.

Trebuie însă arătat că îmbu
nătățirea regimului de încălzire 
a blocurilor depinde în mare mă
sură de personalul de deservire. 
O serie de defecțiuni la insta
lații provin din vina mecanicu
lui șef Demian Arsenie, omi lip
sit de cel mai elementar simț de 
răspundere pentru sarcinile ce 
i-au fost încredințate. Din vina 
lui, în perioada de vară‘nu s-a 
făcut nici un control al cazane- 
lor, al pompelor, motoarelor și 
al celorlalte instalații de încăl
zire pentru ca iarna să Ie gă
sească în perfectă stare de func
ționare. Aceste lipsuri au fost 
trecute cu vedere de tov. Ver- 
bițchî, fostul președinte al ve

chiului comitet de locatari, Din 
cauza dezinteresului mecanicului 
șef, fochiștii nici măcar n-au 
fost instruiți -să cunoască insta
lațiile, funcționarea lor, să știe 
să le întrețină și să le folosească 
așa cum trebuie. Aceasta a dat 
loc la risipă de combustibil, de
fectări. Tehnicienii specialiști 
susțin că în actualele condiții 
tehnice, este posibil ca cu un 
consum redus de combustibil, 
sau cel mult egal cu consumul 
actual, să se asigure un pro
gram mult mai larg de încălzi
re și apă caldă zilnic. Dorința 
locatarilor este ca, cu concursul 
tehnicienilor respectivi, aceste 
posibilități să fie studiate și a- 
plicate cît mai curînd.

Este de asemenea necesar să 
se organizeze pentru fochiști și 
ajatorii fochiști ședințe de in
struire, astfel ca ei să cunoască 
instalațiile, să știe să le mînu- 
iască spre a le asigura o func
ționare optimă. Trebuie în ace
lași timp luate măsuri împotri
va manifestărilor de indisciplină 
în rîndul personalului de deser
vire, deoarece, acestea duc la 
nerespectarea programului de 
încălzire, la situații ca aceea 
creată de fochistul Chirilă de la 

centrala a H-a care a refuzat 
primirea unui transport de căr
bune pe motiv că „nu are timp“.

Pe de altă parte, la rezolvarea 
acestor probleme trebuie să par
ticipe activ și locatarii. In pri
mul rînd este stabilit prin con
tracte că locatarii blocurilor cu 
încălzire centrală sînt obligați 
ca în afară de chirie să contri
buie cu combustibil și cu taxa 
de întreținere. In momentul de 
față locatarii a peste 30 de a- 
partamente sînt în restanță cu 
3 pînă la 7 luni cu plata taxe
lor de întreținere, taxă din care 
se plătesc salariile personalului 
de deservire. Printre cei care 
sînt în restanță cu plata taxelor 
cu cîte 4—7 luni se numără Co- 
șoreanu Maria de la C.C.V.J., 
Podraschi Erneșt de la I. R. 
Combustibilul, Bejan A. de 

.la mina Aninoasa, Trifu Gheor
ghe de la U.R.U.M.P. ș. a. Se 
pupe întrebarea : pe cine așteap
tă acești locatari să plătească în 
locul lor taxele de întreținere? 
Unii locatari, cum este spre e- 
xemplu Staicu Teodor de la 
B.R.P.R. refuză să plătească și 
îndeamnă și pe alții să facă la 
fel. Din . păcate, acest îndemn 
este ascultat de unii locatari din 

blocul 22. între care Munteanu 
Ioan de la I.C.E.M.I.N., Moto
tolea Teodora de la U.E.V. ș. a. 
care și ei sînt restanțieri pe 
multe luni cu plata taxei de în
treținere. Cum de nu înțeleg a- 

< cești locatari că o asemenea a- 
titudine este cu totul nejustifi
cată. Dacă toți ar face la fel, 
blocurile cu încălzire centrală ar 
mai putea fi locuite ?

Ori, este de la sine înțeles că 
locatarii care solicită și primesc 
repartiții în blocurile cu încăl
zire centrală, își asumă și obli
gația de a contribui cu combus
tibil, taxe de întreținere. Nepla
ta taxei de întreținere face im
posibilă plata salariilor perso
nalului de întreținere, aducîndu- 
se astfel prejudicii tuturor ce
lorlalți locatari. Iată de ce tre
buie să se ia măsuri corespun
zătoare pentru lichidarea restan
țelor, pentru plata taxelor la zi.

Este indicat să se găsească 
posibilități cu extindere a con
trolului obștesc organizat asu
pra gospodăririi blocurilor, a- 
supra respectării programului și 
a normelor de încălzire.

Există toate posibilitățile pen
tru ca în blocurile cu încălzire 
centrală să se asigure tot con
fortul oamenilor muncii care lo
cuiesc aici. La folosirea acestor 
posibilități trebuie să contribuie 
atît organele în drept cît și fie
care locatar.

fevizu.it
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Anastas Mikoian 
s-a înapoiat la Moscova 
din vizita făcută în Mexic

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
La 29 noiembrie s-a înapoiat 

I la Moscova pe bordul unui avion 
special „IL-18“, venind din Me
xic, Anastas Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. El a vizitat 
Mexicul timp de zece zile.

Pe aeroportul Vnukovo A. I. 
Mikoian a fost întîmpinat de 
Frol Kozlov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., dfe Dmitri Polianski, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R., Dmitri Us- 
tinov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
de miniștri ai U.R.S.S. și de alte 
persoane oficiale.

Printre cei prezenți a fost Al- 
fonso de Rosenzweig Diaz, am
basadorul Mexicului în U.R.S.S.

Pe aeroport Anastas Mikoian 
a rostit o scurtă cuvîntare.

★
De pe bordul avionului „IL-18“ 

cu care A. 1. Mikoian și persoa
nele care îl însoțesc s-au îna
poiat în patrie, A. I. Mikoian a 
trimis lui Lopez Meteos, preșe
dintele Mexicului o telegramă în 
care se spune printre altele:

„Intîlnirile cu dv., cu membrii 
guvernului 
ne oficiale 
încă odată 
vietică și 
un fel de 
care să 
favorabilă a relațiilor 
mexicane, pc luIm îmai„u «.»- 
laborării dintre țăi^le noastre în 
domeniul economic, cultural și 
în alte domenii.

dv. și cu, alte persoa- 
din Mexic au arătat 
că între Uniunea So- 
Mexic nu există nici 

probleme litigioase, 
împiedice dezvoltarea 

sovieto- 
pe calea întăririi co-

Lucrările celui de al Vll-lea Congres al P.M.S.U
(Urmare din pag. l-a)

al P.C.U.S., conducătorul dele
gației P.C.U.S., membrii Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U. 
și conducătorii delegațiilor par
tidelor comuniste și muncitorești 
sosite la Congres. Cei prezenți 
în sală s-au ridicat în picioare 
și au salutat cu aplauze prelun
gite care s-au transformat în

ovații pe conducătorii P.M.S.U., 
pe N. S. Hrușciov și' pe repre
zentanții partidelor comuniste 
șl muncitorești frățești.

Congresul a fost 
dr. Ferenc Munnich, 
Biroului Politic al 
P.M.S.U., care a dat 
nui delegat pentru ai 
membrii prezidiului, 
au fost aleși membrii și membrii

de 
al 
al 
u- 
pe

deschis 
membru
C. C. 

cuvîntul 
propune
In prezidiu

BUDAPESTA 30 .(Agerpres). 
Răspunzînd invitației Comite

tului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, în ca
pitala Ungariei a sosit, pentru 
a participa la lucrările Congre
sului al Vll-lea al P.M.S.U., o 
delegație a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, în frunte 
cu N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar. al C.C. al P.C.U.S., preșe
dinte al Consiliului de iMiniștri 
al U.R.S.S.

...Ora 14,25. Un avion „TU- 
104“ cu aripi argintii aterizează 
și se oprește în fața clădirii ae
roportului. Conducătorii P.M.S.U. 
și celelalte persoane aflate pe 
aeroport se apropie de avion și 
salută cu căldură pe oaspeții 
care coboară din el. Tovarășul 
N. S. Hrușciov se îmbrățișează 
cu János Kádár și Ferena 
Miinnich.

Un grup de pionieri ungari și 
sovietici oferă lui N. S. Hrușciov 
și celorlalți membri ai delega
ției buchete de trandafiri și ga
roafe. Membrii delegației sínt o- 
vaționați de reprezentanții oa-

menilor muncii care au sosit 
pentru a-i primi pe oaspeții so
vietici. Tovarășul N. S. Hrușciov 
răspunde la saluturile cordiale.

Apoi tovarășul N. S. Hrușciov 
și János Kádár se urcă în au
tomobil și pleacă spre reședința 
rezervată delegației.

★
BUDAPESTA 30 (Agerpres).
N. S. Hrușciov, prim-secretar 

al G.C. al P.C.U.S. și membrii 
delegației de partid sovietice ca
re au sosit la 29 noiembrie la 
Budapesta pentru a participa la 
cel de-al Vll-lea Congres al 
P.M.S.U., au participat în seara 
aceleași zile ia un dineu orga
nizat în cinstea delegațiilor par
tidelor comuniste și muncitorești 
frățești, de către Comitetul Cen
tral al P.M.S.U.

Dineul 
atmosferă

supleanți ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., activiști de 

partid, reprezentanți ai organiza
țiilor de partid dini întreprinderi 
și sate, conducători ai instituții
lor de stat și ai organizațiilor 
de masă, oameni de artă și cul
tură.

In prezidiu au fost de aseme
nea aleși N. S. Hrușciov, Tan 
Cijen-lin, Waiter Ulbricht, Ja- 
ques Duclos, Emil Bodnăraș, 
Giancarlo Pajetta, D. N. Aidit, 
precum și ceilalți conducători ai 
celor 45 de delegații ale parti
delor comuniste și muncitorești 
sosite Ia Congres.

Dr. Ferenc Munnich, a salutat 
apoi pe delegați și oaspeți. El 
a propus să se cinstească memo
ria unor eminenți activiști ai 
mișcării muncitorești internațio
nale, a unor activiști de partid 
de seamă din Ungaria, precum 
și a eroilor unguri și sovietici 
căzuți în lupta împotriva con
trarevoluției din Ungaria in 
toamna anului 1956. întreaga Sa
lă s-a ridicat în picioare, păs- 
trînd un moment de reculegere.

In cuvîntul său introductiv, dr. 
Ferenc Munnich a relevat 
rea importanță a celui de-al 
lea Congres al P.M.S.U. și 
rat deiegaților la Congres 
ces în muncă.

După alegerea organelor

ma- 
VII- 
a u- 
suc-

s-a desfășurai într-o 
caldă și tovărășească.

După alegerea organelor Con
gresului a urcat la tribună Jai- 
nos Kaidar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., care a prezentat 
portul de activitate al C.C. 
P.M.S.U.

ra- 
al

Minorii vest-germani protestează împotriva 
închiderii minelor de cărbuni

BERLIN 30 (Agerpres)
Minerii vest-germani continuă 

să ia atitudine împotrivă închide
rii minelor de cărbuni de către 
concerne datorită crizei neconte- : acestei hotărîri 
uite în desfacerea cărbunelui din 
R.F. Germană. După cum anun
ță agenția A.D.N., minerii de la 
mina „Victoria“ din Lunen au 
organizat o demonstrație de pro
test împotriva intenției de a în
chide uzina de cocs de pe lîngă

această mină și a concedia un 
mare număr de muncitori. Auto 
ritățile locale ale orașului au 
protestat de asemenea împotriva 

a conducătorilor 
concernului „Harperner Bergba 
căruia îi aparține mina. Colecti
vul minei din Kaiserstuhle a pro
testat energic împotriva hotărîrii 
conducerii concernului de a în
chide mina și de a concedia 18Ű0 
de mineri.

O----------------

Puternică demonstrație antiamericana 
în zona Canalului Panama

PANAMA CITY 30 (Agerpres) 
In cursul zilei de sîmbătă tru

pe ale S.U.A. și unități ale 
gărzii naționale a Republicii

Aplicarea 
reformei agrare în Cuba

HAVANA 30 (Agerpres).
La 27 noiembrie Institutul Na

țional pentru reforma agrară din 
Cuba a rechiziționat patru moșii 
ale „Societății Statelor Unite 
pentru dezvoltarea Cubei“, so
cietate care a exploatat crunt 
țăranii cubani.

Pe aceste moșii, care se află 
în provincia Oriente și se întind 
pe o suprafață de 8997 caballe
rías, lucrau 4.000 de țărani. Pă- 
mîntul va fi împărțit țăranilor 
înainte de sfîrșitul anului. De 
asemenea, tot în această provin
cie guvernul a preluat adminis
trația unei rafinării de zahăr a 
societății americane „Baltony 
Sugar“ urmînd ca aci să fie 
creată o cooperativă țărănească 
pentru cultivarea trestiei de za
hăr.

In Oriente a fost expropriată 
o crescătorie cu 1500 capete de 
vite aparținînd unei societăți 
din S.U.A. Această crescătorie 
se întinde pe o suprafață de 
780 caballerías (aproximativ 
10.475 ¡hectare).

Panama au trebuit să facă uz 
de bombe cu gaze lacrimogene 
pentru a opri o coloană puter
nică de demonstranți care a în
cercat să pătrundă cu forța în 
apropiere de localitatea Ancon 
în zona Canalului Panama con
trolată de S.U.A. In cursul în
căierărilor care au durat trei 
ore au fost răniți opt soldați a- 
mericani și 19 panamezi, printre 
care se numără 18 demonstranți 
și un soldat din garda națională

Demonstranții s-au îndreptat 
spre oraș numai după ce coman- 

a a- 
focul

dantul trupelor americane 
vertizat că va deschide 
pentru a se apăra.

Coloana de demonstranți 
ta în frunte un drapel al Re
publicii Panama cu intenția de 
a-1 arbora în zona canalului con
trolată de S.U.A. unde flutură 
doar steagul american.

pur-
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TEATRUL DE STAT
PETROȘANI

Spectacole:
Joi 3 decembrie 1959 
„ULTIMUL MESAJ" !

piesă in 3 acte de L. Fulga 
, Regia: Const. Dinischiotu

Sîmbătă 5 decembrie 1959 
„INTR-UN CEAS BUN“ 

comedie în 4 acte, 5 tablouri 
de Victor Rozov J

Regia: Marcel Soma Í

Duminică 6 decembrie 1959 
„1NVAȚATOAREA“ 1

piesă în 3 acte ]
de rody Sándor J

Regia: Const. Dinisdiiotu 1

V

T.A.PL Petroșani
Organizează în seara zi

lei de joi 3 decembrie 1959, 
in restaurantul „Minerul" 
din Petroșani

O PETRECERE 
FAMILIARA

Va cînta Luță loviță Îm
preună cu orchestra sa.

Meniu special cu prețul 
de 20 Iei.

Locurile fiind rezervate 
rugăm a reține din thn* 
mese.

Dans și diferite surprize.
In aceeași seară, o petre

cere asemănătoare va avea 
Ioc și la restaurantul „Ci
na" din Lupeni.

Aici va cînja orchestra 
condusă de Muntean« De
cideri u.

A AAA AAA A AA AA A A AAAAAAAAA 

1; REȚINEȚI ! |
|> Numai pînă azi la orele •
1' • l 12 vă mai puteți depune bu- • 
P lettaele dvs. pentru conr • 
' :ursul pronoexpres de miine

L 2 decembrie a. a "

r

Pe calea desăvîrșirii construirii 
bazelor socialismului

pășirea cu 4 la sută o volumu
lui producției industriale globale 
planificate, reducerea prețului de 
cost cu 2,5 la sută, ridicarea pro
ductivității muncii cu 5 la sută 
în loc de 3 la sută, cit era plani
ficat. Astfel se pot realiza încă 
în acest an principalii indici pla
nificați pentru anul viitor.

Colectivele de oameni ai mun
cii din întreaga țară au răspuns 
cu înflăcărare acestei chemări și 
și-au luat angajamente mobiliza
toare.

La conferința recentă a Comi
tetului orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U,. raportorul, tov. György 
Maroșan, a arătat că întreprinde
rile capitalei ungare — care con
centrează peste jumătate din în
treaga producție industrială a 
țării — și-au, realizat și depășit 
angajamentul de a da peste plan 
pînă la congres produse în va
loare de 1.800.000.000 forinți și 
se mai angajează să obțină pînă 
la sfîrșitul anului o depășire în 
plus de 500 milioane de forințl.

Astfel, există toate indiciile că 
sarcina pusă de plenara din mar
tie a partidului va fi îndeplinită.

Muncitorii din gospodăriile a- 
gricole de stat au depășit preve
derile planificate obținlnd în me
die 1.360 kg. grîu, 1.580 kg. orz 
de toamnă, 15.000 kg. sfeclă de 
zahăr, peste 1.700 kg. porumb la 
hold șl 3.300 litri lapte de la fie
care vacă.

Marele eveniment al anului l-a 
constituit intrarea în masă a ță
rănimii în cooperativele agricole 
de producție. In cursul acestui an 
310.000 'familii cu aproape trei 
milioane și jumătate holzi de pă- 
mînt au devenit colectiviști. In 
prezent, peste 50 la sută din în
tregul teren arabil al țării apar
ține sectorului socialist.

Pași importanți s-au făcut și 
in domeniul artei și culturii.

Toate acestea dovedesc că Con
gresul partidului a mobilizat cele 
mai largi mase ale populației 
muncitoare din Republica Popu
lară Ungară.

(Urmare din pag. l-a)

7n domeniul agriculturii, 
miletul Central trasează ca 
cină crearea tuturor condițiilor 
necesare ca prin convingerea ță
rănimii individuale, și în colabo
rare cu ea, să se termine în ur
mătorii cîțiva ani transformarea 
socialistă a agriculturii.

Documentele au fost larg dez
bătute în adunările și conferințele 
de partid premergătoare congre
sului, în mii de adunări ale mun
citorilor, țăranilor și diferitelor 
cercuri ale intelectualității.

Toți participanții la discuții, 
printre care și 'foarte mulțt oa
meni ai muncii fără de partid, 
își exprimă adeziunea lor asigu- 
rînd partidul că pentru realizarea 
sarcinilor noi își vor aduce a- 
portul lor neprețuit printr-o acti 
vitate perseverentă la locul lor 
de muncă.

După cum se știe, la plenara 
din martie a C.C. al P.M.S.U., 
după o multilaterală analiză a 
situației din Ungaria, s-a consta
tat că există posibilitatea ca să 
se atingă încă în cursul acestui 
an principalii indici 
(producția industrială, 
vitatea muncii, prețul 
investițiile) planificați
nul 1960, ultimul an al planului 
trienal.

In acest scop C.C. al P.M.S.U. 
a inițiat în sinul oamenilor mun
cii o mișcare largă de masă sub 
formă de întrecere socialistă a- 
vînd ca obiective principale de-
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Decembrie — ziua de lupta pentru eliberarea 
Africii de sub ‘jugul colonialismului

această zi, au loc mitinguri și de
monstrații în care este condam
nat colonialismul și este exprima
tă solidaritatea popoarelor din 
lumea întreagă cu luptă de eli
berare a popoarelor africane.

La chemarea Comitetului per
manent al Consiliului de solida
ritate a popoarelor din Asia și 
Africa, la 1 decembrie se desfă
șoară în țările afro-asiatice ziua 
de luptă pentru eliberarea Africii 
de sub jugul colonialismului. In

PROGRAM DE RAMO
2 decembrie !

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 9,00 Melodie și ritm 
— program de muzică ușoară,
9.30 Vreau să știu, 10,20 Con
cert de mdzică din opere, 11,03 
Muzică de estradă, 11,30 Cînte- 
ce de prietenie, 12,35 Din muzi
ca popoarelor, 13,05 Concert de 
muzică ușoară, 14,00 Concert 
simfonic, 15,10 Prin sălile de 
concert ale Capitalei, 15,40 Con
cert de estradă, 16,15 Vorbește 
Moscova! 16,45 Cîntece despre 
brigadieri, 18,00 In slujba pa
triei, 19,20 Cîntece interpretate 
de formații artistice de amatori, 
19,45 Interpreți romîni de muzi
că ușoară, 21,00 Școala și viața, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport. PROGRA
MUL II. 14,07 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 14,50 Mu
zică de estradă, 15,20 Soliști in
strumentiști de muzică populară 
romînească, 16,15 Muzică dis
tractivă de compozitori sovietici,
17.30 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 19,00 Me
lodii lăutărești, 19,30 Teatru la 
microfon: „Mincinosul“. Come
die de Carlo Goldoni. 21,17 Bu
chet de melodii populare, 21,45 

»Ciclul „Capodoperele muzicii 
simfonice".
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