
Proletari » toate țările, uniți-vă!

¡aguí ragu Anul XI 
(XVI) Nr. 3157

Sîmbătă
5 decembrie 

1959

4 pog. 20 berni

Hun ecioa ra-Dn vr* ~~ r _____ .____ ________
CitițrTn pagina IV-a H

• Lucrările Congresului . P.M.S.U.
• Pe fluviul Huonhe a început construirea celui de-ai 7-lea

mare lac de acumulare j
• P. P. Loba nov a sosit la Rangoon j
'* Cuvîntarea lui W. Gomulka la adunarea minerilor dini Zabrze
• Manifestări antiamericane în Ecuador
• Împotriva înscenării judiciare de Ia Düsseldorf I
• Proclamarea stătuta! Smgapore . “iOrgan al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

13.600 tone de cărbune
peste planul anual

Colectivul de. muncitori, teh
nicieni și ingineri de la sectorul 
V al minei Lonea e hotărît ca 
în cinstea 
versări a 
Romîne și 
de partid 
tot mai însemnate de cărbune.

încă dm zitaa de 21 noiembrie 
a. c. colectivul acestui sector 
și-a îndeplinit planul pe acest 
an. De ta începutul anului și 
pînă în prezent, colectivpl sec
torului V a extras peste sarci
nile anuale de plan importanta 
cantitate cte 13.600 tone de căr
bune.

Printre brigăzile fruntașe din 
’ —*-----

Întîlnire între tineri 
și vîrstnici

Deseori, în cadrul acțiunilor 
organizate în vederea edlucării 
comuniste a tineretului, 1a clu
bul U.R.U.M.P. au loc întîlniri 
între tineri și veterani ai uzinei. 
Tinerii muncitori s-au întîlnit 
cu tov.' Farkas Emeric, directo
rul uzinei, cu maistrul Romoșan 
Ioan și cu alți tovarăși care lu
crează aici de mulți ani. Vîrst- 
nicii au vorbit tinerilor. în ca
drul acestor întîlniri, despre tre
cutul uzinei, despre condițiile 
grele de muncă și de viață în
durate de muncitori pe vremea 
stăpîriirii burghezo-moșierești. 
La aceste întîlniri au participat 
peste 170 de tineri. *.

celei de a XII-a ani- 
Republicii Populare 

a Conferinței raionale 
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X

sector care au contribuit cel mai 
mult la obținerea acestor suc
cese sînt cele conduse de tova
rășii Toacă Ștefan, Timar Gheor
ghe și Petric Simion.

Pentru copiii femeilor 
muncitoare

Pe lîngă mina Petrila func
ționează un cămin de zi și a 
creșă unde sînt îngrijiți în bu
ne condițiuni, pe timpul cît ma
mele lor lucrează în producție, 
copiii femeilor muncitoare de la 
mină.

Grija pentru copiii femeilor 
muncitoare e puternic oglindită 
de cheltuielile care se fac pen
tru întreținerea creșei și a că
minului de zi. Numai pentru în
treținerea creșei mina a cheltuit 
în acest an peste 50.000 lei.

Randamente sporite
Lucrul din primul schimb s-a 

încheiat. Dinspre puțuri, grupuri 
de mineri se îndreaptă spre lăm- 
părte, birourile sectoarelor, ori 
spre baie.

— Cît dădu-și azi Gheorghe ?
— întrebă un miner pe Gheorghe 
Bu-lgaru, brigadier în sectorul 
H>I al minei Aninoasa.

— Cît să dau ? Vreo 6 tone 
și jumătate de căciulă.

— Asta zic și eu randament
— se auzi o voce de alături.

In același timp în biroul sec
torului I cîțiva tehnicieni vor
beau cu însuflețire despre mine
rii din abatajul 8.

— Au muncit azi ortacii lui 
Böjté, nu glumă. Uite, randa
ment : 7 tone și 460 kg. pe post. 
Cred! că nici unul din sector nu 
i-a întrecut.

Se încheie prima perioadă a practicii

; A . apărut volumul 36 • 
j al operelor lui Leniu : 
♦ La Moscova a apărut volu- ♦ 
.♦ mul 36 al operelor lui Lenin ♦

‘j care au fost incluse 636 de • 
documente scrise de Lenin în J

t în 
ij do 
j perioada martie 1917—ianua- j
U rie 1923. Aceste documente «
•___ ___ •

____ Aceste documente• 
nu au fost publicate pînă în ț 
prezent. Ele cuprind planuri j 
de articole și cuvîntări, pro- * 
Iede de hotărîri, note, con- * 
specie și teze în legătură cui 

• diferite probleme, precum și j 
acrișori, telegrame, însemnări. î 

Documentele caracterizează ț 
activitatea de conducere pe j 

, care a desfășurat-o Lemn în j 
‘_________‘ î trans-j

electrificarea«•

I

refacerea industriei și a 
porturilor, tn 
țării. Un mare număr din a- 
ceste materiale caracterizează • 
politica externă de pace a sta- ; 
tului sovietic.

studenților
Studenții din anul I de la fa

cultatea de exploatări a Insti
tutului de mine din Petroșani 
au fost repartizați să-și desfă
șoare practica de producție pre
mergătoare anjlor de studii la 
mina Lupeni.

Practica se desfășoară în două 
perioade : la suprafață și în 
subteran.

In prima perioadă a practicii, 
care durează pînă în 12 decem
brie, studenții au reușit să cu
noască în bună măsură instala
țiile de la suprafața minei, ate
lierele pentru repararea utilaju
lui minierj procesele tehnologice 
la preparațta de cărbuni și mul
te altele.

Bune rezultate în prima pe
rioadă de practică au obținut 
grupele de studenți conduse de 
Albescu Dumitru, Bal Vaier, 
Costea Silviu, Zlăgneanu Fran
cise, Iordache Florea și altele.

Peste cîteva zile practica de 
suprafață șe va termina. Stu
denții au acumulat cunoștințe 
noi, bogate. Carnetele de practi
că sînt ■ o sinteză a cunoștințe
lor dobîndite de studenți în a- 
ceastă perioadă. Marea majori
tate a studenților au carnete bi
ne completate cu schițe tehnice. 
Printre aceștia se numără stu
denții Ciocîrlie Mihai, Ekart 
Ioan, Crișan Ioan și mulți alții. 
Un sprijin însemnat în comple-

din anul l
tarea carnetelor de practică l-au 
primit studenții din partea pro
fesorilor de la institut.

Practica de suprafață 
termina cu un colocviu
ficare a cunoștințelor primite, 
urmînd ea apoi stHdenții să-și 
continue practica în subteran.

V. DRAGAN 
corespondent

se va 
de veri-
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h chip a de electricieni de mină 
deanu Iuliu de la atelierul de grup 
tușă în secția electrică. De curind 
Inlăturind o defecțiune la cablul de 
Ia pompele Bosnia. Prin munca sa, 

- |ios minerilor din sectorul IV. IN 
deanu Iuliu împreună cu echipa sa.

condusă de comunistul UIo- 
al minei Petrila este frun- 

echipa a intervenit ta timp 
aiimentare cu curent - electric 

echipa a dat un sprijin pre- 
CLlȘEU: Electricianul Glo-

' i 3

Problemele concrete — in centrul atenției 
gazetelor de perete I

Gazetele de perete — organe 
de presă ale organizațiilor de 
partid și sindicale din întreprinderi 
și instituții — constituie una din 
formele cele mai importante ale 
muncii politice de ma$ă în vede
rea mobilizării oamenilor muncii 
la transpunerea în viață a sar
cinilor economice, 1a aplicarea po
liticii partidului și guvernului, 
Fiind permanent și nemijlocit în 
mijlocul vieții, în întreprinderi și 
institoțil, colectivele de redacție 
pot asigura sub conducerea și în
drumarea organizațiilor de partid 
un conținut deosebit de bogat și 
variat gazetelor de perete, astfel 
ca acestea să constituie factori 
activi de mobilizare a muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor la 
realizarea sarcinilor planului 1a 
toți indicii, 1a întărirea discipli
nei în muncă, ridicarea continuă 
a nivelului de calificare etc. Avînd 
în jurul lor numeroși colaboratori 
și corespondenți voluntari din 
rîndul muncitorilor și tehnicieni
lor de frunte, care muncesc ne
mijlocit acolo unde se materiali
zează sarcinile de plan, gazetele 
de perete pot constitui o tribună 
a experienței înaintate, un mf 
loc, de popularizare a succeselor, 
a fruntașilor întrecerii și în ace
lași timp de combatere a lipsuri
lor care mai există.

Multe gazete de perete din Va
lea Jiului pun în centrul activită
ții lor problemele ' concrete ale 
întreprinderilor respective, reușind 
astfel să-și asigure un conținut 
bogat, atractiv, mobilizator. Ac
tuala ediție a gazetei de perete 
■„Cărbunele păcii“ de la mina
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8 acum cu două drapele.

E 'frumos succesul lor șt pen
au el merită felicitări. Dw feli
citări merită și brigada lui Pă
sărică Nicolae. Nu odată mine
rii din brigada lui s-au dovedii 
oameni de nădejde care au cu
rajul să ia pieptiș greutățile. A- 
cest lucru l-au dovedit și cînd 

g s-a pus problema schimbării bri- 
g găzii lor de la abatajul cameră 
g 3 vest la nr. 5 vest. Cine-i miner 
g își dă seama dintr-o aruncătură 
g de ochi. Intri la nr. 3 în abataj 
g parcă ești într-o sală de specta- 
8 cole. înalt, curat, bine armul. 
8 îți dai seama că aici lucrează 
8 oameni pricepuți în ale mineri- 
3 tului și care își iubesc meseria. 
8 Astfel organizat abatajul, nu-i 
8 de mirare că de aici cărbunele 
o a curs gîrlă, fapt care a adus 
® brigăzii lui Păsărică . Nicolae, 
? multe luni in șir, drapelul de 
„ brigadă fruntașă și cîștiguri pe 
S măsura realizărilor. Să schimbi

FACE CÎT LOCUL ÎNTÎI 
ÎN ÎNTRECERE

De cum intri în biroul secto
rului îl al minei Petrila, privirea 
îți este atrasă de două drapele 
roșii. Unul e de brigadă de ti
neret fruntașă pe Valea Jiului 
și e trofeul dobîndit de Michiev 
Gheorghe și ortacii lui. Al doilea 
aparține încă brigăzii lui Pă
sărică Nicolae care s-a dovedit 
a fi cea mai bună 
brigadă din sec- ____
tor. Multe luni Z/rpLCm 
au ținut ortacii 
lui Păsărică a- 
cest drapel, dar 
acum musai să se despartă de 
el. L-au luat minerii lui Michiev 
Gheorghe care, dînd vreo 300 de 
tone de cărbune peste pian în 
luna noiembrie, s-au situat pe 
primul loc în întrecere. Și iată 
că ai lui Michiev se mîndresc

un asemenea loc de muncă cu 
abatajul 5, unde presiunea te 
face să ie Urăști pe brinei pîni\ 
ajungi la locul de muncă, iar in
filtrația de apă și intercalația de 
piatră de la coperiș îți fac noi 
greutăți, îți trebuie curaj nu glu
mă și multă încredere în fiecare 
om din brigadă. încrederea șe

fului de brigadă 
_ _ n-a fost dez- 

de 
«fi 
că 
d

Petrila cuprinde cinci materiale 
toate legate de specificul și pro
blemele exploatării. Unul din ar
ticole vorbește despre un succes 
deosebit obținut în întrecerea so
cialistă : Sectorul II lucrează în 
contul anului 1960. In articol sînt 
scoase în evidență rezultatele ob
ținute de brigăzile conduse de 
Michiev Gheorghe, Firoiu loan, 
Cosma Ernest ș.a. Un alt articol 
semnat de secretarul organiza
ției de bază din același sector, 
tovarășul Cenaru Gheorghe, vor
bește despre atenția acordată . de 
organizația de bază, conducerea 
sectorului și comitetul sindical 
îndeplinirii lozincii „nici o briga
dă sub plan“, fapt care a contri
buit la situarea sectorului pe lo
cul de fruntaș pe mină.

Aceeași ediție a gazetei de pe
rete publică sub semnătura ingi
nerului Bosa Cornel articolul in
titulat : „Ce pierde un muncitor 
pentru o absență nemotivată“. 
Pe bază de date concrete, autorul 
articolului arată că pentru ab
sențe nemotivate Iuhasz Adalbert 
a pierdut 546 lei, Rotaru Petre 
455 lei, Porojan Ilie 361 lei, bani 
care puteau spori substanțial cîș- 
tigurile lor pe luna respectivă da
că ar fi muncit disciplinat. In afară 
de aceasta, se arată în articol, 
absențele nemotivate dezorgani
zează munca unor brigăzi, produc 
greutăți.

Un alt articol semnat de tov. 
Cojocaru Gheorghe, secretarul co
mitetului U.T.M. al minei tratea
ză aspecte din munca de educa
re comunistă a tineretului de la 
mină, iar ultimul e intitulat: „Vie 
activitate la clubul minei Petri
la“

Iată 5 articole ale unei edi
ții și fiecare dintre ele trezește 
interes. Și, nici pe departe, nu 
se poate spune că temele pe care 
le oferă viața și activitatea mi
nei Petrila ar fi fost epuizate.

Asemenea gazete de perete ca
re își îndreaptă întreaga aten
ție spre problemele concrete ale 
întreprinderilor, mai sînt în Valea 
Jiului. Trebuie însă arătat că la 
multe gazete de perete se" pot ve
dea articole care nici pe! departe 
nu sînt legate de viața întreprin
derii, de specificul și sarcinile el 
concrete. La gazeta de perete de 
Ia mina Vulcan, și în cursul săp- 
tămînii trecute mai era afișată 
ediția consacrată zilei de 7 No-
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brigada care 
lucrat înaintea lor aici nu și-a 
realizat planul, dar erau hotă- 
riți. să vină de hac greutăților.

...în calendar s-a întors ul
tima filă a lunii noiembrie. Pe 
răbojul vremii au 
încrusteze primele zile din ultima 
lună a anului '59. Bilanțul între- o 
cerii arată că brigada lui Păsa- g 
rică Nicolae a pierdut drapelul 
de 'fruntașă pe sector.

L-a pierdut dar în schimb are 
satisfacția că din abatajul din 
care înainte nu s-au realizat 
multă vreme sarcinile de plan, 
în luna noiembrie au fost extrase 
aproape 100 de tone în afara 
planului. Abatajul și-a schimbat 
și continuă să-și schimbe înfăți
șarea. Acest lucru se dat or eș te 
brigăzii lui Păsărică Nicolae. 
Pentru hărnicia și priceperea de 
care a dat dovadă, brigada lui ° 
Păsărică Nicolae se bucură c... 
aprecierea și prețuirea întregu
lui coleqtiv al minei și acest 
cru face cît și locul întîi în 
trecere. Și cine știe poate în 
na decembrie brigada lui 
va mîndri din nou cu drapelul 
de fruntașă în întrecere.

D. CRIȘAN

(Continuare în pag. 3-a)
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O nouă brigadă 
artistică de agitafie
Trecuseră cîteva minute de 

cînd sirena anunțase sfirșitul 
lucrului pentru muncitorii din 
primul schimb. In sediul comi
tetului U.T.M. al minei se ivi
ră, ca la comandă, vreo 10 ti
neri — Manea Eugen, 
Iuliu, 
losif, 
bază 
minei 
gitat.

— Mal lipsește vreunul ? 
cuși trebuie să sosească tov. 
Negraru.

...Ușa sediului U.T.M. se des
chise și în prag apăru figura 
înaltă a muncitorului Gheorghe 
Negraru, unul dintre talentațiî 
interpreți și creatori de 
pentru brigăzile artistice 
gitație.

A venit la comitet, 
pentru a ajuta noua brigadlă de 
agitație formată la sectorul VIII’. 
’ La prima lor întîlnire, tinerii 
au hotărît ca primul program 
să-l prezinte în cinstea zilei de 
30 Decembrie.

Burlea
Gurău Ana și alții. Puncs 
secretarul organizației 
U.T.M. a sectorului 8 
Aninoasa părea foarte

de 
al 
a-

A-

texte 
de ai-

invitat
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comunicaseO mteresântă
a doi stadenți de la 1« M. P« 
in cadrai Academiei R. P. R.

Studenții Baculea Paul din anul IV, electromecanică
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va țării prietene, care a cucerit ? 
în repetate rînduri titluri num- î 
diale și europene. Palmaresul j 
bogat al echipei din R. Ceho- ț 
slovacă, anunță o frumoasă de- ♦

Studenții Baculea Paul din anul IV, electromecanică și 
nel Aurel din anul IV, exploatare, de la Institutul de mine 
troșani au susținut recent la București, în cadrul secției de 
tomatizări a Academiei R.P.R., o temă tehnică de actualitate pri
vind automatizarea unui puț de extracție, prezentînd o schemă 
tehnică originală, care s-a bucurat de un succes deosebit.

De menționat că ael doi studenți au fost invitați de a sus
ține lucrarea și în cadrul Congresului internațional de automati
zare, ce va avea loc în București, în ianuarie 1960

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

internațională de volei
in urma bunei comportări a 

echipei de volei Știința-Utiiajul 
din Petroșani în campionatul 
categoriei A, forurile de specia
litate au programat în Vaiea 
Jiului, pentru zilele de 10 și 11 
decembrie a. c. o dublă întîlnire 
internațională de volei, în care 
echipa petroșăneană va întîlni 
reprezentativa orașului Bratisla
va. Echipa oaspe este fruntașă 
în prima categorie a campiona
tului republican din țara priete
nă. Ea întrunește jucători de 
valoare, cinci dintre ei de multe

Pe
au-

De la șut, rnîndro, 
cînd vin...

Foaie verde rosmarin.
De la șut, rnîndro, cînd vin 
Tu m-așteaptă dragă-n poartă 
Să-ți

ori selecționați in reprezeutati-

monstrație voleibalistică, și un 
rodnic schimb de experiență pen
tru echipa locală.

Invitațiile pentru aceste în- 
tîlniri se difuzează prin Comi
tetul raional U.C.F.S., prin A- 
sociatia studenților de Ia I.M.P 
șl prin Comitetul de întreprin
dere U.R.U.M.P.

i
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Marți dimineața.
minute. In fața blocului-magazin 
din cartierul Dimitrov — Petro
șani, doi tineri, la un colț de 
stradă, își șoptesc cuvinte de a- 
mor.

El: - 
sub acest 
că rămîi

Ea: -
Unde vezi tu lună Ia ora asta ?! 
E aproape de prînz. Mă faci să 
cred că „voi fi lumina vieții ta
le" tot așa cum se vede luna 
acum, în plină zi.

EI: — lartă-mă, draga mea... 
Emoțiile momentului. M-au deru
tat blestematele astea de becuri 
aprinse pe toate străzile.

Ea: — Asta înseamnă că vii 
rar pe aici. Acesta este un pro
cedeu veehi al lui I.G.O. Toată 
ziua ține becurile aprinse pe 
străzi să le vadă trecătorii. Iar 
seara... de multe ori nici la blo
curi nu e curent...

Ora 11,20

Draga mea, îți declar, 
splendid clar de lună, 

lumina vieții mele...
Costel, iii am serios!

CONTOR
NĂRĂVAȘ

In apartamentul 2 din blocul 
Vî Lonea intră un miner. II gă
sește pe locatar pe un scaun, ur
mărind atent contorul.

— Ce faci aici, vecine ?
— Ge să fac... Iacă, urmăresc! 

Privește și dumneata... Funcțio
nează sau nu contorul ?

— Funcționează I
— Afum privește în jur 1 Vezi 

arzfnd undeva în casă vreun

cu...

bec,, funcționează vreun reșou sau 
ladio ?

— Nu!
— Atunci, cum de înregistrea

ză totuși contorul ?
— Poate e în legătură 

magazia de la subsol ?
— Dar eu nu am nici bec în 

subsol...
— S-ar putea, să aibă... alții, în 

schimb.
Coborînd % subsol presupune

rea s-a dovedit justă. Becurile 
ardeau într-adevăr la.., 
consumul de 
trat, la... cel

O fi vreo 
instalatorilor 
de ce trebuie 
tarul apartamentului 2 al blocu
lui VI ? Sa plătească cei 
lasă și ziua să ardă becurile 
magazie!

alții, iar 
curent era înregis- 
cu contorul, 
inovație și asta, a 
de la I.G.O. dar 

s-o plătească loca-

care
în

iar

AUTOBUSUL... 
FULGER

•— Ge credeți, o să întîrzie 
autobusul ? Aș vrea să prind tre
nul de la ora 20,47 care pleacă 
la Lupeni — spune o femeie, pur- 
tînd de mînă un copilaș.

— II prindeți precis. Nu-i de
cît 7,20 ceasul și de aici pînă la 
Petroșani mașina nu face decît 
20 de minute. Dar... iatâ-1 că vi
ne.

Cele 7—8 persoane, cîte erau 
în stația autobusului Î.R.T.A. din 
fața clubului minier din Petrila 
se pregăteau să se urce în auto
bus. Dar, spre surprinderea tu
turor. mașina a oprit mal fntîi

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

LĂMPILE LUI KAN LI-UN
satul Pu Kou din înde- 
provincie Hunan s-a lă-

Peste 
părtata 
sat noaptea. Obosiți de munca de 
peste zi, toți țăranii au adormit 
Numai Kan Li-un străbate că
rările ce șerpuiesc printre holdele 
de grîu și urez, purtînd cîteva 
felinare aprinse în mînă. In drep
tul unei holde de orez, Kan Li-un 
se apleacă și așează un felinar pe 
pămînt, apoi dînd la o parte spi
cele dese de orez mai așează un 
felinar printre ele,

Kan Li-uni membru fruntaș al 
comunei populare din Pu Kou a 
primit sarcina să supravegheze 
culturile si să le ocrotească îm
potriva insectelor dăunătoare. • Pu Kou numesc procedeul țăra- 
Kan Li-un știe că insectele dău-*' 
nătoare nu se arată în timpul" zi
lei. Noaptea. în schimb, ele ie« 
la iveală și atunci un felinar a-

prins, le atrage ca un magnet. 
Chircit în dreptul felinarului, 
Kan Li-un cercetează cu luare 
aminte insectele care se îngră
mădesc în fîșia de lumină; el 
știe care sfnt și care nu sînt dău
nătoare culturilor. Nu de mult. 
Kan Li-un a descoperit în toiul 
nopții că un lan de oreî fusese 
atacat de o insectă foarte pri-* 
mejdioasă; el a anunțat imediat 
echipa fitosanitară care se afla 
în satul vecin. în zorii zilei e- 
chipa a început lupta împotriva 
dăunătorilor și lanul de orez a 
fost salvat.

Membrii comunei populare din

nului Kan „lampa lui Kan Li- 
un". In prezent „metoda“ este a- 
pbeată și în celelalte sate ale 
provinciei.

NOUTĂȚI
Salopetă pneumatică

Cum poate fi reparat un cuptor 
cînd dogoresc flăcările și se to
pește metalul ? Pentru a ușura 
condițiile de muncă ale celor ce 
execută reparațiile, în U.R.S.S. 
a fost creată o îmbrăcăminte cu 
totul neobișnuită — așa-numita 
salopetă pneumatică. Salopeta es
te dublă — partea exterioară es
te confecționată dintr-o țesătură 
impermiabilă și neinflamabilă, 
iar partea interioară dintr-o pîn- 
ză de bumbac necompactă, rară. 
Salopeta se îmbracă peste rufăria 
ușoară de corp. In salopetă este 
cusut un distribuitor alcătuit din 
cîteva tuburi mici prin care cir
culă, în spațiile dintre pereții sa
lopetei, aer rece. Noua îmbrăcă
minte de protecție ușurează con
siderabil condițiile de muncă ale 
celor ce execută reparațiile, asi
gură temperatura normală a cor
pului lor și respirația regulată

TEHNICE
nui catalizator cu o durată de 
acțiune de 1.000 de ore

Un kilogram de piperidină ob
ținut prin noua metodă revine de 
100 de ori mai ieftin în compa
rație cu metodele folosite în pre
zent.

P iese dtn kapron

Timp de mai mulți ani ne-am 
obișnuit să vedem ciorapi, fulare, 
bluze din kapron. In ultima vre
me din acest material s-a început 
să se fabrice pulverizatoare, piep
teni, rame de ochelari, flacoane 
și alte obiecte. Foarte puțini sînt 
însă aceia care au văzut piese 
și accesorii din kapron. Totuși 
ele se folosesc la multe mecanis
me și mașini.

Primele experiențe de produce
re a pieselor din kapron s-au fă
cut la uzina de reparații auto 
nr. 3 din Omsk. Din această pre
țioasă materie chimică aici au 
fost produse primele bucșe pen
tru arcuri de automobile, tuburi 
pentru claxoane, capete sferoidale 
pentru pîrghiile cutiilor de vite
ză etc. Aceste piese se produc 
din deșeuri de kapron.
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spun două vorbe-n 
șoaptă, 

spun cît cărbune-am dat 
pian, cum am lucrat... 
mai spun la care ceas *
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Să-ți 
Peste 
Să-ți
La club facem noi popas, 
Și-amîndoi, mînă în mînă, 
Să cîntăm doina străbună, 
Doină nouă-aici în vale, 
Fără plîns și 
Doina omului 
Fără grijă și 
Doina cea die
Partidului... Că grijire 
Are el de noi, de toți, 
Că 
La 
Că

fără jale, 
de azi. 
năcaz, 

mulțumire

nu mai lucrăm la hoți, 
hoții de bogătoi, 
stăpinii sîntem noi.

Cules și prelucrat 
R. SELEJAN

de

Fthre din reziduri de huilă

La Institutul de chimie al A- 
cademiei de Științe a R.S.S. Uz
bece a fost pusă la punct o nouă 
metodă de obținere a piperidinei 
(materie primă folosită la obți
nerea unor compuși pelimericl) 
din rezidurile provenite din pre
lucrarea chimică a huilei.

Din piperidină se pot obține 
fibre sintetice, lacuri rezistente 
la lumină și alte materiale.

Noua tehnologie a putut fi pu
să la punct datorită lealizării u-

D E C E ?...
...nici

blema 
căminului vechi < 
deși, atît la gospodarul

la... restaurant.
— Nu-i nimic, au spus călă

torii. Cum mașina are nevoie de 
combustibil, așa și șoferul... Nu
mai să nu stea să-și umple--, tot 
rezervorul!

Dar... iată... autobusul, plecînd 
de la restaurant, spre surprinde
rea tuturor, trecu pe lîngă oa
meni ca fulgerul pierzîndu-se_ în 
lungul șoselei.

* — De ce ii-a oprit ? întrebă 
femeia cu copilașul, că doar aici 
e stația, iar în autobus nu erau 
decît 10—12 călători. Pot eu a- 
lerga acum cu copilul în brațe 
pînă la Petroșani, să prind tre
nul de Lupeni ?

— Ce să-i faci, tovarășă, in
tervine un cetățean de aproape. 
Așa-i sîmbata seara. (28 noiem- 
bire a.c., n.n.). Se pregătește o- 
mul să ajungă mai repede acasă. 
Poate ar fi bine să propuneți să 
mute stația de aici, în fața res
taurantului.

— Dumneata ești cumva șofer 
la I.R.T.A. ? — întrebă femeia
mirată de așa judecată.

— Mda l Sînt..
— Atunci înțeleg I

M. R.

iANECDOTE CELEBRE
• Mark Twain 

un duel verbal cu un editor 
care, nemaiputind ține piept 
spiritualelor dar ți înțepătoar 
relor replici ale 
exclamă supărat:

— Nimeni n-ar 
stea de vorbă cu 
— După cum al văzut, nu sint 
de aceeași părere, fiindcă eu 
sta« 1 — spuse scriitorul. j

• In tinerețea sa — pe cînd 
purta încă numele S amu el 
Langhome Clemens — Mark 
Twain umbla să se angajeze 
ca elev 
vasului 
se uită 
un Met 
măi: „< 
nu-i bun de nici o treabă a- 
casă, pe acel a-1 trimit părinții 
la marină".

Mark Twain se uită la că
pitan țintă și răspunse cît mai 
serios cu putință:

— Nu, d-le căpitan, s-au 
mai schimbat lucrurile de tind 
ați fost dv. tlnăr...

avu odată

scriitorului,

trebui să 
idioții !

t 
I

’ marinar. Căpitanul 
căruia I se adresase, 
cu neîncredere la el, 
băiețaș pirpiriu. Mor- 

,Cunoaștem noi! Cine »

azi nu s-a rezolvat pro- 
aprovizionării cu apă a 
J ,™.i din Aninoasa, 

. 1 minei
(tov. Bejan A.) cît și la con
ducerea I.G.O., stau nenumăra
te cereri încă din... primăva
ră (?!)

...conducerea duhului minier < 
din Vulcan și a colțului roșu 
Uricani întîrzie să satisfacă ce
rerile tinerilor artiști amatori 
pentru înființarea a cîte o bri
gadă artistică de agitație ?

...Asociația studenților de ia 
I.M.P. neglijează înființarea 
unei brigăzi artistice de agita
ție, care 
rie de 
frecvente

ar putea combate o se- 
atitudini nesănătoase, 
încă la unii studeați?

O ctipi de lemn... 
din 3000 de bucBfi

Celebrul pictor armean de 
miniaturi, Akop Azutian a con
fecționat o cupă de lemn, înaltă 
de 70 cm. din 3000 bucăți de T' 
lemn, reproducînd exact pe acest 
vas ornamentele originale con
servate în ruinele templului 
Zvartnatz (din secolul al VII- 
lea), o capodoperă a arhitectu
rii armene.

♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ __ ._ r________ , __ ♦ 
imputa costul transportului cu • 
autósa lva rea“ etc.

I-am explicat scopul vizitei, 
scuzîndu-mă totodată că nu 
am respectat acest original 
„lanț al slăbiciunilor" și că am 
avut îndrăzneala să-l deranjez, 
ducîndu-mi soția (cu salvarea) 
la spital și nu (pe jos) la poli
clinică.

Despre „consultația" ce a ur
mat, ce să vă spun ? Mai mult 
a durat înregistrarea numelui, 
vîrstei și ocupației, decît con
sultația în sine, fapt ce a dus 
la indicarea unui diagnostic 
greșit. Fiindcă a doua zi, tov. 
doctor de circumscripție, i-a a-t 
rătat bolnavei cu totul 
diagnostic, decît cel prescris de * 
doctorul N. Lőni. X

Atitudinea necorectă a doc- J 
torului N. Loni dă de gîndit ♦ 
paciențiior, dar ar trebui să • 
dea de gîndit și conducerii Spi-* X 
talului unificat din Petroșani.

M. VASILIU
funcționar

CONSULTAȚIE... DUPA OCHI♦
♦
♦
♦
• Nu de mult am fost intrigat
♦ de atitudinea netovărășească a
• unui medic de la Spitalul uni-
• ficat din Petroșani, fapt care 
î m-a determinat să aștern pe
• hîrtie aceste cîteva rînduri.
♦ Vă veți mira poate și dum-
• neavoastră că mai sînt încă și
* astfel de persoane în sinul co-
♦ lectivului de muncă condus de
♦ tov. dr. Lepădatu Constantin, 
« dar asta e situația.
* Iată cum a fost. Intr-una din
♦ zilele trecute venind de la ser-
♦ viciu, văd că soției mele i se
• face rău. Pînă să-i dau primul
♦
«

bine, eram în sinea mea mul
țumit

Am intrat într-o sală și am 
rugat pe tovarășul șofer cfe la 
salvare să anunțe medicul de 
gardă.

Soția s-a așezat pe un scaun 
în așteptare.

put să-mi țină o adevărată 
„litanie“, spunîndu-mi pe un 
ton netovărășesc că „ce caut 
la spital ?“ că „trebuia să mă 
duc la policlinică", că-mi „va

♦
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♦ «
♦

*

♦
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♦
♦
♦
♦
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♦
♦
♦
♦

Nefiind de 
readus-o în

ajutor ea leșină, 
specialitate, 
simțiri cu 
abia atunci 
ba ce are.

Răspunsul
..Inima“.

Dîndu-ml seama că nu-i glu
mă primul gînd mi-a fost la 
doctor. Ca orice om în aseme
nea situații ain pus mîna pe 
telefon și am chemat salvarea, 
■ are în cîteva minute a și fost 
la poartă, fapt care dovedește 
buna organizare a acestui ser
viciu.

Pînă la spital totul a mers

am
mare greutate și 
am putut-o între-

a fost scurt:

După vreo 10 minute apare 
o soră.

— Ce dorești, tovarășe?
i-am expus pe scurt cele 

tîmplate, cu speranța că va 
mite medicul 
pene.

Sora m-a 
ieșit trîntind

Și iar a trebuit să aștept 
După vreo 25 de minute de aș
teptare apare și medicul de 
gardă, N. Loni.

M-am bucurat cînd l-am vă
zut, sperînd că situația se va 
lămuri.

Dar și de data aceasta m-am 
înșelat. In loc să înceapă con
sultația, doctorul Loni, a înce-

de gardă .mai

în- 
tri- 
re-
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ț
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♦
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Firma de sticlă scrisă cu litp- 
■ re aurite și prinsă de peretele 
imobilului anunța că în interior 
se află Școala de calificare a ex
ploatării miniere Lupeni. Un co
ridor lung, strălucind de curățe
nie duce ta sălile de clasă. In 
fața unei vitrine cițiva tineri re
cent angajați la mină își expri
mă cu glas tare curiozitatea.

— Uite măă cocs, gudron, ule
iuri minerale și clte altele, toate 
extrase din cărbune l Așa scrie 
aici — spuse unul dintre ei și 
arătă cu degetul spre etichetele 
explicative. Un altul își aplecă 
trupul cuprins într-un pieptar de 
piele cusut cu înflorituri și citi, 
de cîteva ori explicațiile, apoi 
exclamă:

, — Măăă...fir-ar să fie! Multe
se mai fac din cărbune.

Cu un registru sub braț, tova
rășul Bonta Gheorghe, șeful șco
lii de calificare ieși dintr-o i ia
să și se opri în fața tinerilor.

— Dacă ați venit pentru ins
tructaj, poftiți la mine:

Odată intrați în camera secre
tariatului, curiozitatea începu din 
nou să dea ghes tinerilor proas
păt veniți la mină.

Rafturi cu sute de cărți și r 
viste de specialitate. Pe supor
turi erau construite 
machete de puțuri, galerii, aba
taje și secțiuni din 
turi de cărbune. Pe mese și în

Problemele concrete — 
în centrul atentei 

gazetelor de perete !
(Urmare din pag. l-a)

în miniatură

diferite stra-

iembrie. Oare dc la această da
tă și pînă în prezent la mina 
Vulcan nu s-a mai petrecut, ni
mic, nu s-a mai pus nici o pro
blemă ? Pe de altă parte trebuie 
arătat că nu e neapărat necesar 
ca* gazetele de perete să consa
cre ediții întregi unor aniversări, 
deoarece în felul acesta sînt scă
pate din vedere problemele con

crete ale întreprinderilor, proble
me care trebuie să stea în pri
mul rînd în atenția gazetelor de 
perete. La mina Aninoasa zijele 
trecute puteau fi văzute de ase
menea un articol închinat zilei 
de 7 Noiembrie și, un material 
tăiat dintr-un ziar central. Tova
rășii din colectivul gazetei de pe
rete de la mina Aninoasa nu șt 

-¡obabil că sute de muncitori de 
—.'mină sînt abonați la...Șpînteia“ 
precum și la celelaite ziare și nu 
mai este necesar ca articolele din 
acestg ziare să fie tăiate și afi
șate la gazeta de perete? De ase
menea- se irosește spațiu mult, 
timp și energie cu publicarea de 
materiale pe teme internaționale.

. Nici aceasta nu este absolut ne
cesar. Presa.de tiraj, ziarele cen
trale și locale publică zilnic și 

. deosebit de operativ materiale 
despre evenimentele internaționa
le și despre alte probleme de in- 

• teres general. Gazetele de perete 
sînt chemate să-și îndrepte în
treaga atenție spre problemele 
întreprinderilor respective, să mi
liteze pentru îndeplinirea anga
jamentelor de întrecere, pentru 
îmbunătățirea continuă a muncii, 
să înfățișeze bogat și atractiv, 
viața și muncă colectivelor în- 

’ treprinderilor respective. In aceas
tă direcție colectivele de redacție 
trebuie să primească un sprijin 
mai eficient din partea comitete-' 
lor de partid.

Este de asemenea necesar ca în 
alcătuirea materialelor pentru ga
zeta de perete să fie atrași oa
meni competenți, cunoscători ai 
problemelor, cu prestigiu, să se 
renunțe la practica de a se „fa
brica“ articole din birou ca să 
fie umplută gazeta de perete.

Să îndreptăm întreaga atenție 
a gazetelor de perete spre proble
mele concrete ale întreprinderilor, 
ceea ce va face să crească pu
ternic rolul lor mobilizator în 
mijlocul colectivelor de oameni 
ai muncii la îndeplinirea sarcini
lor de răspundere ce le stau în 
față,

INVITAȚIE
<— Măi Viorel 

—1 ti spuse un 
Viorel, cuplător 
nr. 2 Pi seu văzîndu-1 că, îmbră
cat de sărbătoare, se pregătea 
s-o ia lelea la o oră cînd cei
lalți muncitori din schimb cu el 
se pregăteau de șut.

— Da ce-s nărod l ori crezi 
că fără mine se prăbușește 
baia ? — răspunse el țîfnos.

— Că bine zici mă nu se pră
bușește. Vorba aia ori cu tine 
orii fără tine tot acolo ajungem.

— Ne-i fi zicînd că-s chiuiau 
de mă iei așa la fix.

— Cînd vii la șut, n-aș putea 
spune că ești, dar cînd îți faci 
coada colac și nu vii Ia lucru, 
nu miroase oare a chiulangeală ?

Teian Viorel n-a mai zis nici 
pis. I-a întors spatele și a ple
cat cu mîinile în buzunare.

Ortacu-i a dat din cap a ma
re nemulțumire apoi s-a îndrep
tat spre mină. Vrînd nevrînd la 
pontaj s-a văzut pus în situația 
să ceară șiaigărului un ajutor, 
în locul blaumacherului. S-a 
cam supărat el ștaigărul cînd 
a auzit despre ce-i vorba dar 
n-a avut încotro. Insă pentru 
crțiva dezorganizatori ai pro
ducției dle teapa lui Teian Viorel, 
Borca Ștefan, Onisiminuc Du
mitru și a încă vreo doi se stri
că rostul muncii celor mulți și 
harnici și asta nu-î prea venea 
la socoteală nici maistrului și

Sâ fie respectată 
liniștea în blocuri
Au trecut aproape trei luni de 

cîndl locuiesc într-un apartament 
mare din blocurile cartierului 
I.ivezeni. In primele zile, fami
lia s-a bucurat mult. Totul era 
nou, apartamentul spațios, plin 
de lumină. De multe ori ne a- 
dunam mai mulți locatari în fa
ța clădirii și discutam felul în 
care trebuie întreținute și păs
trate noile noastre locuințe. Dar 
iată că într-o zi ne-am supărat. 
Tovarășul Popescu I. care lu
crează , la U.R.U.M.P. se apuca
se să taie lemne la orele 5 di
mineața în apartament. Așa au 
început necazurile. Alți locatari 
cum sînt Horceag și Diacon« 
(ambii lucrează la U.R.U.M.P.) 
de la etajul LII, blocul 3 au 
transformat apartamentele lor în 
ateliere de fierărie și tîmplărie.

Ce nu am încercat să facem 
cu acești locatari I Nici un fel 
de lămuriri și nici rugămințile 
nu ne au ajutat la nimic. Zgo
motele continuă de uneori se 
cutremură tot blocul, iar odih
na celorlalți locatari este stin
gherită. Acum ne-am hotărît să 
încercăm și pe această cale, poa
te așa vor înțelege acești tova
răși că odihna muncitorilor care 
locuiesc în același bloc cu ei tre
buie respectată după cum tre
buie respectat și păstrat bunul 
obștesc.

nici celorlalți mineri. La 
inițiativa bfcoclui organizației 
de partid din sector, toți blau- 
macherii s-au tfezit cu dte o 
invitație. La început s-au bucu
rat.

— Sâ știți că-î rost de niscai
va premii — și-au spus ei în- 
ctotați- Apoi entuziasmul a în
ceput să le cam scadă. Nici lor 
nu le prea venea la - socoteală 
că tocmai pe ei să pice norocul 
cu premierea cînd* în sector sînt 
atîția mineri harnici care meri
tă. Dar nici să nu dai răspuns 
invitației organizației de bază și 
a conducerii sectorului nu se 
prea face. Așa că la ziua și ora 
fixată s-au prezentat cu toții.

Erau de față comuniști, mi
neri de nădejde din sector. Blau- 
macherii au citit pe fețele lor 
că-i vorba de un lucru serios și 
începură să se cam foiască :

— V-am adunat aici să mai 
stăm o dată de vorbă omenește 
— începu un tovarăș. Sectorul 
nostru a dat în întrecere multe 
tone de cărbune peste plan. Și 
ar fi dat și mai multe dacă n-ar 
fi cîțiva blaumacheri care mai 
mult ne încurcă decît ajută.

Miriță Ioan, Șandru Mihai, 
Pătrăuș Ioan și ceilalți care s-au 
simțit cu musca pe căciulă au 
lăsat capul în pămînt rușinați.

Nu l-au ridicat nici cînd au 
început să-i critice secretarul or
ganizației de bază, tovarășii din 

• conducerea sectorului, iar cînd 
-, ortacii lor de muncă au început 

să spună că decît cu ei mai bine 
fără, unii au avut o tresărire de 
neliniște. La urmă întregul co
lectiv i-a întrebat cu tărie așa 
cum se obișnuiește între munci
tori.

— Acum ce aveți de gînd să 
faceți. Vă puneți pe treabă, în 
rînd cu cei care ne fac cinste 
ori continuați ca prin compor
tarea voastră să ne faceți de 
ocară ?

Rînd pe rînd blaumacherii s-au 
ridicat Ia cuvînt angajîndu-se 
să nu mai absenteze. Mulți din
tre ei și-au respectat cuvîntul 
dat și nu mai absentează. Teian 
Viorel, Borca Ștefan și Gnisi- 
mi nuc Dumitru, nici gînd n-au 
avut de îndreptare, iar colecti
vul sectorului III al minei Ani
noasa i-a scos din mijlocul său 
ca pe un balast nefolositor. In
vitația a folosit celorlalți blau
macheri care acum nu mai lip
sesc nemotivat de la șut.

C. D.

Folosirea completă a celor 8 ore de muncă
importantă rezervă internă

dulăpioare se vedeau diferite «- 
nelte desfăcute și aranjate în or
dine.

După ce le notă numele într-un 
registru, șeful școlii 
ca a doua 
■instructaj.

— Faină 
mi-ar place 
mureșanul cu pieptarul înflorat 
către ceilalți.

— Păi asta nu 
tine Apropiafi-vă 
— și șeful școlii 
plice.

— La școala noastră învață 
patru sute de muncitori. Ei Se 
califică în meseria de miner și 
ajutor miner. Nu de mult au ter
minat cursurile de calificare 114 
muncitori. Cei mai mulți dintre 
ei obțin rezultate frumoase.

Apoi deschise un registru și 
alese la tntlmplare cîteva nume.

— Uitați-vă, Harangozo Ioan 
s-a calificat nu de mult miner. 
Acum lucrează la sectorul V sud 
ca șef de brigadă. A obținut mari 
depășiri de plan. Armează după 
o metodă recent introdusă în mi
nă și a cîștigat luna trecută cîie 
102 lei pe post de miner. Mama- 
ră Ioan a devenit șef de schimb 
la una dintre cele mai bune bri
găzi din sectorul II. In schimbul 
său se obțin cele mai mari eco
nomii. Rezultate frumoase obțin 
și Grumuzescu Emanoil, Terente 
loachim, Oprea Lazăr, Popescu 

—r Ioan, Szasz Ioan și alții. Muncind 
cu tragere de inimă, puteți ajunge 
ușor și voi ca ei căci tovarășii 
din conducerea exploatării noas
tre manifestă o grijă deosebită 
față de școala, de calificare.

Tinerii plecară pe deplin mul
țumiți. Știau acum ce trebuie fă
cut. In acest timp pe coridor li
niștea fu întreruptă de glasuri 
vesele, rîsete și zgomot de 
pași. Din mai multe clase muncl- 
torii-elevi ieșeau grăbindu-se spire 
casele lor. Lucrau în schimbul 
TI ■ și trecuse de ora 12. Ca în 
fiecare zf; se oregăteau și azi să 
aplice acolo jos în subteran Cele 
învățate la școală.

— Haide mureșene, să mergem 
spre ieșire odată cu minerii. Cel 
vizat se opri, rîse larg, zgomo
tos ftofdrt.

— Fraților să mergem cu ei 
nu numai acum, ci și mîine, și 
poimîine și... totdeauna.

A. N.

tu nu vii Ia șut 
ortac lui Tei an 

la puțul orb

2i să se

școală, 
să învăț

îi înștiința 
prezinte la

tare mult 
aici, spuse

depinde decit de 
să vă arăt ceva 
începu să le ex-

i

A. S. i

LUCRĂRI DE ASFALTARE

Săptămina aceasta, constructorii șantierului Petroșani au în
ceput lucrările de asfaltare a unor străzi din Petroșani, printre 
care străzile Horta, Cloșca și altele.

IN CLIȘEU: Echipa muncitorului Stoica Iile execută astaJ 
tarea străzii Horta.

toțuși 
elanul

recent

Colectivul minei Lupeni a ob
ținut în cele 11 luni care au tre
cut din acest an succese însem
nate în muncă. Din abatajele 
minei au fost extrase peste 5.700 
tone de cărbune cocsificabil în 
plus de sarcinile de plan la zi. 
Mina dispune însă de un număr 
mare de abataje, de o linie de 
front capabilă să asigure o ex
tracție zilnică mai mare cu cel 
puțin 700—800 tone de cărbune 
decît cea realizată. Aici mun
cesc o seamă de mineri cu ex
periență, comuniști încercați, 
muncesc tineri harnici care se 
străduiesc să obțină mereu re
zultate tot mai bune. Și 
ceva frînează munca și 
minerilor din Lupeni.

La o analiză făcută
s-a văzut că munca minerilor de 
la Lupeni nu s-a ridicat încă la 
nivelul posibilităților, printre 
altele și din cauza folosirii ne
raționale și incomplete a celor 
8 ore de muncă.

Intr-adevăr la mină se pres
tează zilnic un mare număr de 
posturi mai puțin decît cele pla
nificate, aceasta din cauza proas
tei planificări a concediilor de 
odihnă, din cauza absențelor 
motivate și mai ales nemotiva
te. La toate sectoarele minei 
sînt multe brigăzi care nu-și 
pot îndeplini ritmic sarcinile de 
plan în bună măsură din cauza 
plasării incomplete a locurilor 
de muncă, ca urmare a absen
țelor de la șut. In luna octom
brie, de pildă, brigada condusă 

. de Furo Alexandru care lucrea

IVză la un frontal din sectorul 
B a rămas sub plan din cauza 
indisciplinei, a lipsurilor de la 
șut. De asemenea sectorul III 
al minei ar fi putut recupera 
ușor cele 1348 tone de cărbune 
cu care a rămas dator în octom
brie dacă conducerea sectorului 
și cea a minei ar fi luat din timp 
măsuri pentru o rațională pla
nificare a concediilor de odihnă,
*****«♦*♦•♦•••*♦♦♦♦♦***♦♦*

PE TEME ACTUALE
pentru întărirea disciplinei în 
muncă. Două din frontalele a- 
cestui sector, frontalele care asi
gură o mare parte din produc
ția sectorului au rămas în ur
mă cu planul din cauza plasării 
necomplete a locurilor de muncă.

La analiza făcută s-a consta
tat că la mină mai sînt încă 
oameni certați cu disciplina, ca
re absentează nemotivat. Au 
fost citați Simion Mihai, Unțaru 
Gheorghe, artificierul Artepie 
Vasile, o seamă de mecanici și 
electricieni de mină, care absen
tează nemotivat, încalcă disci
plina în muncă, nu respectă nor
mele de tehnica 
sigur împotriva 
abateri au fost 
corespunzătoare

Dezbătîndu-se 
generează indisciplina au fost 
scoase în evidență cîteva din a- 
cestea. Așa de pildă s-a consi
derat că o parte din personalul 
electromecanic din subteran

nu-și face pe deplin datoria din 
cauza controlului slab din par
tea maiștrilor. Pentru a se re
media această stare de lucruri, 
brigadierul Scheianu Ioan de la 
sectorul IV B a propus ca per
sonalul electromecanic din sub
teran să fie trecut sub supra
vegherea maiștrilor de revir, ră- 
mînînd ca maiștrii mecanici să 
asigure condiții de muncă și să 
controleze activitatea acestui 
personal.

Minerii Popa Ioan, Doțiu Avram, 
Dobay Ioan, Sfitlic Ioan au 
arătat că și în unele abataje se 
manifestă acte de indisciplină, 
generate mai ales de lipsa unor 
condiții pentru buna desfășura
re a muncji.

La abatajul nostru, spunea 
Popa Ioan, pierdem mult 
din cauza lipsei de scîn- 
și dte aer comprimat. Dacă

securității. De- 
unor asemenear 
luate măsurile

cauzele care

tov, 
timp 
dură 
la locul de muncă am avea'aer 
comprimat suficient, munca ar 
putea decurge normal, ritmic, 
așa cum sînt hotărîți să mun
cească toți minerii brigăzii.

Brigadierul Sfitlic Toan de la 
sectorul IV A a criticat faptul 
că la sectoare nu s-a analizat 
temeinic și concret situația bri
găzilor rămase sub plan, mo
dul cum se asigură numărul de 
posturi planificate pentru fieca
re loc de muncă.

In analiza făcută la mină s-a 
scos de asemenea în evidență . 
faptul că folosirea timpului de 
muncă este mai scăzută tn zilele 
de repaus cînd la mină se fac 
lucrări de întreținere și repara-

ții cu personal care primește 
alte zile de odihnă. O seamă de 
mineri și mecanici au arătat că 
în aceste zile disciplina în mun
că este scăzută din cauză că 
celor comandați la șut nu li se 
asigură cantități de muncă pen
tru a folosi complet cele 8 ore 
de lucru. Reparațiile efectuate 
în aceste zile sînt uneori <fe sla
bă calitate și din cauza contro
lului slab din partea maiștrilor 
mecanici și electricieni. S-a pro
pus ca planul de reparații și în
trețineri să asigure o cantitate 
de material suficientă pentru nu
mărul de muncitori chemați la 
șut. Rezolvarea acestei proble
me, arăta tov. Ledrer Iosif, șe
ful exploatării, va duce la o îm
bunătățire substanțială a calită
ții reparațiilor și întreținerilor.

★

Analiza făcută de comitetul 
sindical al minei Lupeni s-a do
vedit rodnică. Ea a demonstrat 
că fol.osirea rațională a timpu
lui de muncă Constituie o im
portantă rezervă internă în lup
ta pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor de întrecere. Pen
tru folosirea dteplină a acestei 
importante rezerve interne, co
mitetele secțiilor sindicale tre
buie să ducă o susținută mun
că de lămurire a tuturor munci
torilor minei, pentru ca fiecare 
minut, fiecare oră de muncă să 
fie folosită din plin, cu maxi
mum de randament. îndeplinirea 
sarcinilor de plan cere din par
tea fiecărui muncitor o muncă 
tot mai rodnică, fapt ce poate fi 
obținut pe baza folosirii comple
te a timpului de lucru.

ing. GH. DUMITRESCU

Presa.de
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
P. P. Lobanov a sosit la RangoonLucrările Congresului 

P. M. S. U.
BUDAPESTA Corespondentul 

‘Agerpres anunță :
In cursul ddpă-amiezii de 3 

decembrie, cel de-al VlI-Iea Con
gres al P.M.S.U. și-a continuat 
lucrările. După saluturile rostite 
de L. Larsen — Partidul Comu
nist din Norvegia, Fritjof Lager 
— Partidul Comunist din Suedia, 
Abdallah Majeri — Partidul Co
munist dțn Tunisia, a luat cu- 
vîntul tovarășul Kâroly Kiss, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U. care 
în cuvîntarea sa s-a ocupat de 
politica externă a R.P. Ungare, 
de relațiile stabilite cu țările so
cialiste și de politica de coexis
tență pașnică dusă cu consecven
ță de regimul democrat popular 
ungar.

Generalul colonel Géza Révész, 
membru al C.C. al P.M.S.U., 
ministrul Apărării Naționale al 
R.P. Ungare a arătat că forțele 
armate ungare au dezbătut do
cumentele Congresului' și le a- 
probă cu însuflețire. In continua
re, vorbitorul a arătat că poporul 
ungar se poate bizui pe forțele

Pe fluviul Huanhe a început construirea 
celui de al 7-lea mare lac de acumulare
PEKIN 4 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul d*in Cijencijou al agenției 
China Nouă, pe fluviul Huanhe 
a început construirea celui de-al 
7-lea mare lac de acumulare.

Construirea noului lac de a- 
cumulare de Ia Huaiuankou în a- 
propiere de Cijencijou (provin
cia Henan) este parte integran
tă a înfăptuirii planului de pers-

Manifestări antiamericane în Ecuador
QUITO 4 (Agerpres).
Agenția United Press Inter

național anunță că la Guanya- 
quil, principalul port din Ecua
dor, ș-au produs grave tulburări 
cu caracter antiamerican. O ma
re mulțime a manifestat în ;:ona 
portului unde se efectuează lu
crări finanțate de un împrumut 
american și supravegheate de 
experți americani. Poliția înar

Cuvîntarea lui W. Gomulka la adunarea 
minerilor din Zabrze

, VARȘOVIA 4 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

PAP, cu prilejul Zilei minerului 
la 3 decembrie a avut loc la 
Zabrze (Sileziă superioară), o 
ședință festivă în cadrul căreia 
W. Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a rostit o cu- 
vîntare. El a vorbit despre rea
lizările și lipsurile industriei ex
tractive miniere din Polonia și 
a expus sarcinile trasate mine
rilor de partid și guvern pentru 
anul 1960.

Referindiu-se la realizările în 
producție obținute în anul 1959 
de colectivele minelor, W. Go
mulka a spus : Planul econo
miei naționale prevede ca în a- 
nul 1959 să se extragă 97 mi
lioane tone de huilă, adică cu 
peste 2 milioane tone mai mult 
decît în anul 1958. Această sar
cină va fi depășită. Se așteaptă 
ca pînă la sfîrșitul anului mi
nerii să dea aproximativ 29 de 
milioane tone de cărbune.

W. Gomulka a subliniat că 
printre principalele surse ale 
succeselor industriei carbonifere 
din acest an se numără și îm
bunătățirea organizării muncii, 
progresul tehnic, folosirea mai 
bună a mașinilor și utilajului 
etc.

Referindu-se în continuare la 

sale armate puse în slujba apă
rării patriei, a cuceririlor socia
liste și a independenței națio
nale.

Au urmat apoi la cuvînt Ta- 
maș Major, membru al C.C. al 
P.M.S.U., directorul Teatrului Na
țional din Budapesta, Șandor 
Karkesz, delegat al organizației 
de partid a Budapestei, Arpad 
Kiss, membru al G.G. al P.M.S.U., 
președintele Oficiului Național al 
Planificării, Tivadar Nemeslaki, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Komarom, Nagy 
Jozsefné, ministrul Industriei U- 
șoare.

Au adus apoi saluturi Armand 
Magnin — Partidul Muncii din 
Elveția, Eloy Torres — Partidul 
Comunist din Venezuela, Van 
Turnhaut Lambertus — Partidul 
Comunist din Olanda, Bruce 
Magnusson — Partidul Comunist 
din Canada, Haled Bagdas — 
Partidul Comunist din Siria, Ar- 
tine Madeyan — Partidul Comu
nist din Liban, Paolino Gonzales 
Alberdi — Partidul Comunist 
din Argentina.

pectivă de domesticire a fluviu
lui Huanhe, paralel cu construi
rea nodului hidrotehnic de ia 
Sanminsia și a altor cinci mari 
obiective.

Lacul de acumulare dte la 
Huaiuankou, va permite iriga
rea a 2.500.000 ha. de terenuri 
arabile.

Pe lacul de acumulare va fi 
construită o hidrocentrală cu o 
putere de peste 100.000 kW.

mată cu puști și baionete a a- 
tacat pe manifestanții care în
cercau să pătrundă în clădirea 
în care se ținea o ședință a Con
siliului de Stat. Au fost arestate 
6 persoane. Ca urmare a acestor 
arestări au avut loc noi mani
festații de protest. Demonstran
ții au încercat să ia cu asalt în
chisoarea orașului.

situația internațională, W. Go
mulka a spus: In lumea dte azi, 
împărțită în două sisteme so
ciale opuse unul altuia — sis
temul socialist și sistemul ca
pitalist, producția joacă nu rol 
deosebit de important în deter
minarea căilor de rezolvare a 
contradicțiilor existente între a- 
ceste sisteme. Noi, lagărul nos
tru socialist și sistemul nostru, 
deschidem omenirii calea rezol
vării pașnice. Noi deschidem a- 
ceastă cale nu numai prin lupta 
largă, mondială pentru pace, ci și 
prin dezvoltarea forțelor noas
tre de producție și dezvoltarea 
multilaterală a tuturor țărilor 
socialiste.

Uniunea Sovietică, ca și toa
te statele socialiste, a dus 
întotdeauna o politică de pace 
bazată pe singurul principiu 
just în lumea contemporană — 
coexistența pașnică a statelor cu 
sisteme sociale diferite. Dacă în 
trecut lumea capitalistă a respins 
■politica noastră de coexistență 
pașnică și întrecerea, care decurge 
din această coexistență pașnică, 
precum și colaborarea între cele 
două sisteme sociale mondiale, 
dacă nu a vrut să adopte aceste 
principii ca o bază pe care tre
buie să se bizuie dezvoltarea tu
turor popoarelor, au făcut acest

RANGOON 4 (Agerpres). - 
TASS anunță :

Președintele Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
P. P. Lobanov a sosit la Rațn- 
goon la invitația președinților 
camerelor parlamentului Birma- 
nîeî.

In cuvîntarea de salut rostită 
la aerodrom, Sao Swe Taik a 
exprimat în numele parlamentu
lui birmanez convingerea că vi
zita oaspetelui sovietic va con
tribui la întărirea prieteniei în
tre cele două țări.

In cuvîntarea sa de răspuns, 
P. P. Lobanov a transmis, în 
numele celor două camere ale

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

Proclamarea statului Singapore
LONDRA 4 (Agerpres).
La 3 decembrie la Singapore 

a avut loc ceremonia oficială a 
proclamării statului Singapore 
care face parte din Common- 
wealthul britanic. Șeful statului 
ales dintre locuitorii băștinași 
este considerat reprezentant al 
reginei Angliei. înainte, func
țiile de șef al statului și de re
prezentant al reginei erau exer
citate de un guvernator englez.

După cum se știe, Singapore, 
care este o parte din Malaya, a 
fost cotropit de Anglia în 1819. 
In 1948, în timpul constituirii 
Federației malâyeze, Singapore, 
a format o colonie separată. Din 
1956 pînă în 1958 între auto
ritățile locale din Singapore și 
guvernul englez au avut loc tra
tative cu privire la lărgirea au
tonomiei acestui teritoriu.

Plenara C. C. al P. C.
Francez

PARIS 4 (Agerpres)
După cum relatează ziarul 

„l’Humanite" la 8 și 9 decembrie 
la Paris va avea loc plenara C.C. 
al Partidului Comunist Francez. 
Pe ordinea de zi a plenarei se 
află următoarele probleme: Si
tuația la sate și alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea munci
toare; (raportor Waldeck Rochet). 
Lupta oamenilor muncii în apă
rarea drepturilor lor (raportor 
Gustave Ansart) .

lucru în primul rînd pentru că 
se considera mai puternică decît 
lumea socialistă.

Și dacă astăzi principiile co
existenței pașnice și întrecerii paș
nice nu mai sînt respinse de lu
mea capitalistă, acest lucru se 
datorește în primul rînd faptu
lui că Uniunea Sovietică, forța 
principală a lagărului socialist a 
săvîrșit în ultimii ani un salt 
uriaș înainte în dezvoltarea in
dustriei sale, agriculturii, tehni
cii, științei și celorlalte domenii 
ale vieții. Intr-o serie de domenii 
ale științei și tehnicii ea a de
pășit deja cu mult cele mai dez
voltate țări capitaliste, fapt do 
vedit în modul cel mai elocvent 
de sateliții și rachetele cosmice 
sovietice. Toate celelalte țări so
cialiste — R. P .Chineză, țările 
de democrație populară, inclusiv 
țara noastră, și-au sporit, de ase
menea, considerabil potențialul 
de producție și au obținut o dez
voltare multilaterală. -

In . lumea împărțită în lagăre, 
raportul de forțe s-a schimbat în 
favoarea socialismului. A crescut 
puterea lagărului statelor socia
liste, iar principalul izvor al creș
terii forțelor lagărului nostru es
te dezvoltarea economiei fiecărei 
țări socialiste.

Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
al1 poporului sovietic și al gu
vernului U.R.S.S., sincere sa
lutări și cele mai călduroase u- 
rări de fericire și prosperitate 
popoarelor prietene ale Uniunii 
Birmane.

Cuvîntarea lui P. P. Lobanov 
a fost deseori întreruptă de a- 
plauze și ovații: „Trăiască po
porul sovieticT'.

P. P. Lobanov va .fi oaspete 
al parlamentului birmanez pînă 
la data de 14 decembrie. Cu a- 
cest prilej el va vizita numeroa
se orașe din țară și va cunoaște 
monumentele de artă ale capi
talei Birmaniei.

Primul ministru al guvernu
lui din Singapore este Lee Kuan 
Yew, reprezentantul partidului 
acțiunii populare care a ieșit în
vingător în alegerile din acest an.

Irapofriva înscenării 
judiciare 

de la Düsseldorf
BERLIN 4 (Agerpres)
Comitetul național suedez pen

tru apărarea păcii și „Uniunea 
femeilor de stînga din Suedia“ 
au adresat ambasadei vest-ger- 
mane din Stockholm o scrisoare 
în care înfierează înscenarea ju
diciară rușinoasă de la Düssel
dorf împotriva fruntașilor mișcă
rii luptătorilor pentru pace din 
Germania occidentală.

După cum anunță agenția 
A.D.N., printre semnatarii acestei 
scrisori se află eminenții fruntași 
ai vieții publice Andrea Andreen, 
Arthur Lundkwist, preotul' Svan 
Hester.

S-a adoptat de asemenea o ho- 
tărîre de a trimite observatori la 
procesul de la Düsseldorf.

WASHINGTON — La 2 de
cembrie P. Vutov, ambasadorul
R. P. Bulgaria îru Statele Unite 
a înmînat scrisorile de acredi
tare secretarului de Stat al
S. U.A Christian Herter P. Vu
tov a declarat că restabilirea 
relațiilor dintre țara sa și Sta
tele Unite, întrerupte în 1950, 
va contribui la pacea interna
țională.

LONDRA — La 3 decembrie 
80 de laburiști, membri ai par
lamentului, au semnat o rezolu
ție care cheamă guvernul en
glez să nu admită înzestrarea 
Germaniei occidentale cu arma 
nucleară. In rezoluție se spune: 
„Camera Comunelor regretă fap
tul că organizația . pactului 
atlantic de nord, cu acordul de
plin al guvernului, înzestrează 
Germania occidentală cu arma 
atomică și rachete cu încărcătu
ră atomică“.

WASHINGTON — In seara 
zilei! de 3 decembrie D. Eisen- 
hower, președintele Statelor U- 
nite ale Americii a plecat cu a- 
vionul din Washington într-o 
vizită în 11 țări din Europa*, A- 
frica și Orientul apropiat.

CAIRO — La 2 decembrie 
primul grup al specialiștilor so
vietici a plecat din Cairo la lo
cul de construcție a barajului de 
la Assuan. La Assuan a plecat 
de asemenea un grup de specia
liști din R.A.U. în frunte cu dr. 
Hasan Zaki, conducătorul admi
nistrației construcției acestui 
baraj.

• PUBLICITATE
TEATRUL DE STAT

PETROȘANI
Spectacole:

Sîmbătă 5 decembrie 1959 j 
„INTR-UN CEAS BUN‘‘ 

; comedie în 4 acte, 5 tablouri ; 
de Victor Rozov

Regia: Marcel Soma

1 Duminică 6 decembrie 1959 ■ 
„ÎNVĂȚĂTOAREA“ ;

1 piesă în 3 acte
de Bródy Sándor >

Regia: Const. Dtnischiotu

1

ANUNȚ
O. C. L. ALIMENTARA 

PETROȘANI anunță deschi
derea unui depozit de vi
nuri și țuică vărsate, pen
tru consum la domiciliu.

Depozitul este situat pe 
strada Institutului, avînd 
următorul orar de funcțio
nare :

a. m. de la orele 8—13 
d. m. de la orele 16—20 
Duminica de la orele 8—12

Vizitați acest depozit, ca
re este bine aprovizionat.

j

1

1

î Nu întîrziați I 1
> Numai azi piuă Ia orele Î
> 12, mai puteți depune bule- ț 
s finele dvs. pentru concursul 2

pronosport din această săp- J 
j tămînă. J
> . * •«***♦*

j J T - ...<••
Maaeftori, tefefiicieai, 

ingineri
Pentru a fi la curent cu 

ultimele realizări tehnice și 
științifice, abonațî-vă din 
tinq> pentru anul 1960, la 
revistele de specialitate. In 
acest scop consultați cata- 
logul de presă la oficiile 
P.T.T.R., factorii poștali și 
la difuzorul de presă din în
treprinderea sau instituți 
unde lucrați.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NO1EM- 

BRIE: Facerea lumii, matineu 
Articolul 420 ; ALEXANDRU SA- 
HIA: Intre noi părinții; LO- 
NEA : Fata în negru; PETRILA : 
Ivan cel Groaznic (seria I-a);

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

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto central din 

ziua de 4 decembrie a.c. au fost 
extrase numerele:

Tragerea I-a:
65, 90, 68, 27, 83, 82, 34, 74, 8

Tragerea II-a :
8, 51, 23, 38, 43, 79, 45, 50, 26

Premiul general pe țară este de’' 
945.352 lei.
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