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SUCCESE PROMIȚĂTOARE LA SECTORUL I VULCAN
La începutul acestui an mine

rii sectorului I al minei Vulcan 
. au hotărît să muncească în așa 

fel îneît să-și depășească sarci
nile anuale de plan cu cel puțin 
5.000 tone de cărbune. Colecti
vul de aici, asigurîndu-și condi
ții bune de muncă și o linie de 
fronturi suficientă, a extras deja 
în contul angajamentului 1400 
tone de cărbune peste plan, din 
care numai în luna martie peste 
530 tone de cărbune. In cadrul 
sectorului, cele mai bune bri-

O brigadă de constructori harnici
Brigada de zidari condusă de 

tov. Sandu Tudor de pe șantie
rul de construcții de locuințe din 
Lupeni se numără de multă vre
me printre brigăzile fruntașe. 
Ea s-a evidențiat mai ales prin 
terminarea mai devreme a Iu- 

• crărilor care i s-au încredințat 
și prin calitatea bună a lucră
rilor. Brigada își depășește pla
nul zilnic cu cîte 5 la sută. A- 
ceste realizări se datoresc bu
nei organizări a muncii, lichi
dării totale a timpilor morți.

In ultima vreme, brigada tov.
Sandu Tudor s-a remarcat de 
asemenea și prin succesele sale

Executînd lucrări de pregătiri în cărbune în planul 5, stratul 
8 și 9 al minei Uricani, brigada condusă de priceputul miner De
meter Augustin realizează însemnate depășiri de plan. Urmarea 
frumoaselor rezultate obținute luna trecută? Cîștigul unui miner 
din această harnică brigadă a întrecut cifra de 100 lei pe post.

lată-i pe cîțiva dintre membrii brigăzii împreună cu Deme
ter Augustin (primul din stingă) privind cu satisfacție fișele lor 
de plată.
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Zorii dimineț i 
nu-și mijiseră în
că geana de du
pă crestele înză
pezite ale Parîngului, dar toți 
ortacii din schimbul 1 al lui 
Mujnai Nicolae erai deja la lăm- 
păria minei, așteptînd să pri
mească lămpile. Deși fata ce le 
împărțea umbla ca o sfîrlează, 
un tinăr din brigadă care pe 
semne își cam pierduse răbda
rea, spuse mai în glumă, mai in 
serios.

— Dă-le mai repede tovărăși- 
că dragă că de nu le dai n-ai 
să te măriți cît îi hăul.

Fetișcana nu zise nimic, dar 
roși ca para focului.

— Las că am glumit — încer
că el s-o dreagă — dar știi, noi 
vrem să coborîm in mină cu 
prima corfă .

Să tot fi trecut de la acest 
„incident" vreo cinci, șase mi
nute și toți minerii din schimbul 
întîi al brigăzii lui Mujnai aș
teptau la gura puțului să apară 
colivia spre ai coborî în adine. 
Pe una din secțiunile puțului, 
cablul de oțel urca grăbit. In 
scurtă vreme colivia isi făcu a- 
pariția. S-a oprit la milimetru. 
Citeva balansări ușoare și a ră- 

găzi, care au adus o contribuție 
de seamă la succesul întregului 
colectiv, șîrit cele conduse de 
Gagyi loan, Bogdan Gheorghe, 
Moraru Nicolae și Csiki Emeric.

In abataje, ca și la lucrările 
de înaintare ale sectorului, se 
plică pe scară largă burajul 
nisip și perforarea cu mașini 
lectrice, fapt oe a făcut 
crească simțitor vitezele de 
vansare și productivitatea mun
cii minerilor.

a- 
cu 
e- 
să 
a-

E. S.
O

lunar pe 
de peste

în realizarea de economii. Folo
sind judicios mortarul și între- 
buințînd bucățile de cărămidă 
care s-au spart în timpul mani
pulărilor, brigada tov. Sandu a 
înlăturat total pierderile plani
ficate. Brigada obține 
această cale economii 
250 lei.

Intre muncitorii cei
nici din această brigadă se nu
mără tov. Pop Candin, Alexan
dru Zegrean, 
Pop Cornel.

mai har-

Puiuleț Mircea și

V. C1RSTOIU
corespondent

BRIGADA lui MUJNAI
mas încremenită pe loc. Semna- 
listul anunță transport de per
sonal. Apoi ortacii lui Mujnai 
intrară ordonat in colivie. Un 
nou semnal și colivia porni abia 
perceptibil spre 
țină vreme ea 
orizont

In drum spre

adine. Peste pu
s-a oprit jos In

locul de muncă.

Mujnai a discutat cu ortacii des
pre șutul ce urma să înceapă. 
Prin mintea lui Mujnai se perin
dau toate operațiile ce urmau să 
aibă loc. Cînd au ajuns în aba
taj, totul era așa cum își închi
puise brigadierul. Cei din schim
bul de noapte tocmai erau pe ter
minate cu curățirea abatajului 
și punerea la punct a uneltelor 
După tradiționalul noroc bun. 
minerii din schimbul de noapte 
s-au mistuit unul cite unul în 
bezna neagră a suitorului. Apoi,
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DUPĂ CONFERINȚA REGIONALĂ DE PARTID

Sarcini importante în fata comuniștilor 
și a tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului

Conferința regională de partid 
care — așa cum am mai anun
țat — a avut loc recent în ora
șul Hunedoara, are o importan
ță deosebită în viața regiunii 
noastre. Analizînd temeinic și 
multilateral activitatea desfășu
rată în anul 1959 de organiza
țiile de partid, de stat și econo
mice din regiune pentru aplica
rea în viață a obiectivelor sta
bilite de Congresul al II-lea al 
partidului și plenarele C.C. al 
P.M.R. concretizate în hotărî
rea Conferinței regionale din a-

Un bilanț de realizări remarcabile
Conferința regională de par

tid, făcind bilanțul activității 
desfășurate de oamenii muncii 
din regiune sub conducerea or
ganizațiilor de partid, a scos în 
relief succesele repurtate în pe
rioada care a trecut de la ulti
ma conferință regională în toate 
domeniile de activitate. Rezulta
tele obținute în această perioadă 
în dezvoltarea industriei și a- 
griculturii, în sporirea produc
ției industriale și agricole, în 
ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor 
muncii din regiune, sînt remar
cabile.

Ca urmare a traducerii în via
ță a politicii înțelepte a partidu
lui de industrializare socialistă 
a țării, în care rolul primordial 
îl are dezvoltarea industriei 
grele, tabloul industrial al re
giunii a fost completat cu noi 
obiective importante cum sînt: 
laminorul de 650 mm., melanjo- 
rul de 600 tone, bateria a IlI-a 
de cocs, cele 4 cuptoare carbo- 
fluid, furnalul 
reconstruit la 
și modernizat 
fost făcuți în 
dustriei miniere prin punerea în 
exploatare a noi zăcăminte și 
fronturi de lucru, prin extinde
rea mecanizării și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale mine
rilor. Această dezvoltare a făcut 
să crească și mai mult impor
tanța regiunii în ansamblul e- 
conomiei naționale; regiunea 
noastră ocupînd în prezent pri
mul loc în ceea ce privește pro
ducția de cărbune și metal.

Sub conducerea organizațiilor

nr. 1 din Călan 
capacitate dublă 
etc. Noi pași au 

dezvoltarea in-

la citeva minute, 
zgomotul perfo
ratoarelor anun
ța că brigada 

început o nouă zilui Mujnai a 
de muncă.

Operațiunea de batere a gău
rilor abia se terminase și arti
ficierul își și făcu apariția. In 
curind, răbufniturile surde ale 
exploziilor se auziră pînă depar
te în galerie. După coplurirea ta
vanului, îndreptarea frontului și 
prinderea în scoabe a grinzii a 
început operația de încărcare a 
cărbunelui provenit din pușcare.

De la o vreme încoace, aceas
tă operație a devenit mai ușoară 
pentru ortacii lui Mujnai. In a- 
b itajul lor, lopata aproape că a 
devenit o piesă de muzeu. în
cărcarea cărbunelui se face cu a 
mașină de încărcat sovietică. 
Treaba cu mașina merge și u- 
șor și cu spor. Deși prima parte 
a lumi martie brigada lui Mui- 
nai a lucrat în preabataj, cu a- 
jutorul mașinii ea a reușit să 
sporească productivitatea pe cap 
de om la mai bine de 7 tone pe 
post. E un succes pe care briga
da lui Mujnai Nicolae se stră
duiește să-l mențină, ba să-l și 
întreacă.

Citiți în pagina IV-a
• „Pravda“ despre stabilirea de relații diplomatice; între R.D. 

Germană și Guineea
• Pentru dezarmare generală și totală
• Răscoală armată în nordul coloniei portugheze Angola
• Succese îm dezvoltarea economiei naționale a R. P. Ungare
• Se intensifică lupta negrilor americani împotriva discriminării 

rasiale

de-

din
pe

nul trecut, recenta conferință a 
stabilit sarcinile ce revin orga
nizațiilor de partid îndeosebi în 
îndeplinirea prevederilor plena
rei C.C. al P.M.R. din 3—5 
cembrie .1959.

Din lucrările conferinței, 
planul de măsuri adoptat 
baza analizei făcute, se des- 
prind sarcini importante și în
vățăminte prețioase atît pentru 
organele și organizațiile de par
tid, cît și pentru masa largă a 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului.

de partid, minerii, siderurgiștii, 
constructorii și celelalte cate
gorii de oameni ai muncii au 
desfășurat în anul trecut o ac
tivitate rodnică pentru traduce
rea în viață a sarcinilor izvorîte 
din documentele Congresului al 
II-lea al partidului și plenarelor 
C.C. al P.M.R. precum și a sar
cinilor cuprinse în hotărîrea con
ferinței regionale din anul tre
cut.

BILANȚUL ACESTEI ACTI
VITĂȚI ESTE CONCRETIZAT 
TN CELE 105.000 TONE CĂR
BUNE, 1.200 TONE MINE
REU DE FIER, 30.000 TONE 
FONTA și 51.000 TONE OȚEL 
DATE PESTE PLAN, IN CREȘ
TEREA PRODUCȚIEI INDUS
TRIALE GLOBALE CU 19,6 
LA SUTA ȘI A PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII CU 12 LA SUTA 
FATA DE ANUL PRECEDENT, 
ÎN REALIZAREA UNEI ECO
NOMII LA PREȚUL DE COST 
DE PESTE 101.000.000 LEI.

Așa cum a reieșit din lucră
rile conferinței, la aceste succe
se au contribuit ?u mare măsură 
și oamenii muncii din Valea 
Jiului. Delegații comuniștilor din 
raionul Petroșani au raportat 
că principalele sarcini econo
mice puse de Conferința regio
nală de partid în fața minerilor 
din Valea Jiului pentrr anul 
trecut au fost îndeplinite și de
pășite. Ei au dat 
100.595 tone de 
care peste 35.000 
cabil, sporind în 
productivitatea muncii cu 9,4 ta 
sută față de anul 1958. De ase- 
menea, delegații comuniștilor din 
Valea Jiului au raportat confe
rinței că întreprinderile și or
ganizațiile economice din raio-

peste plan 
cărbunf din 
tone cocsifi- 
același timp

Alături de siderurgiști, în lupta 
pentru sporirea producției de metal 
In lucrările conferinței regio

nale de partid s-a pus un ac
cent deosebit pe dezbaterea sar
cinilor ce izvorăsc din plenara 
C.C. al P.M.R. din 3—5 decem
brie 1959 privind sporirea pro
ducției de metal.

Dezbătînd pe larg și cu simț 
de răspundere aceste probleme, 
delegații la conferință au ară
tat că organizațiile de partid, 
masa largă a comuniștilor din 
regiune, și-au însușit politica 
partidului de industrializare so
cialistă a țării — în care dez
voltarea industriei grele ocupă 
locul principal — și luptă cu 
hotărîre pentru înfăptuirea a- 
cestei politici. Reprezentanții co
muniștilor din industria side
rurgică au transmis conferinței 
angajamentul muncitorilor side
rurgiști de a produce peste plan 
în acest an 17.000 tone cocs me
talurgic, 100.000 tone aglomerat 
fieros, 20.000 tone fontă, 100.000 
tone oțel Martin și electric și 
peste 40.000 tone laminate.

îndeplinirea acestor angaja
mente, salutate cu căldură de

a crescut cu 
sută la aragaze, cu 
sută la mașini de spă- 
cu 26,7 la sută la mo- 
cu 13,9 la sută lai mo- 
10,3 la sută la încăî- 

sută la 
etc. De asemenea a

nul nostru au realizat anul tre
cut, prin reducerea prețului de 
cost, economii de peste 18.000.000 
Iei.

Conferința regională a scos 
în evidență succesele importan
te obținute în transformarea so
cialistă a agriculturii. Sectorul 
socialist-cooperatist cuprinde în 
prezent peste 71 la sută din su
prafața agricolă a regiunii, din 
care mai mult de 30 la sută esite 
colectivizată.

Pe baza succeselor obținute în 
sporirea producției industriale și 
agricole au fost obținute noi1 suc
cese în creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc. Valoa
rea bunurilor de consum distri
buite populației 
243,3 la 
132,2 la 
lat rufe, 
tociclete, 
bilă, cu 
țăminte și cu 16,6 la 
tricotaje 
crescut considerabil volumul pro
duselor agroalimentare desfăcute 
prin rețeaua comerțului socia
list, populația fiind aprovizio
nată cu cantități îndestulătoare 
de pîine, carne, grăsimi, zahăr 
etc.

In anul 1959 si-au dat în fo
losința oamenilor muncii din 
regiunea Hunedoara 1.362 apar
tamente din care peste 570 în 
Valea Jiului, 16 școli, 9 cămine 
culturale, 2 cluburi muncito
rești, iar capacitatea spitalelor 
a sporit cu 245 paturi.

In anul 1959 au fost trimiși 
la stațiunile 
terice 16.000 
iar în tabere 
copii; pentru 
s-au cheltuit peste 34.000.000 lei, 
iar pentru ajutoare de boală a- 
proape 27.000.000 lei.

Analizînd pe larg munca de
pusă de organizațiile de partid, 
de masă, de stat și economice 
pentru obținerea acestor rezul
tate, scoțînd în evidență expe
riența bună acumulată precum 
și lipsurile care mai există și 
cauzele acestora, conferința și-a 
concentrat atenția principală a- 
supra sarcinilor importante ce 
revin oamenilor muncii din re
giune din 
C.C. al P.M.R. 
1959 în ceea ce 
d? stat pe anul

balneare și clima- 
oameni ai muncii, 
de odihnă 2.300 
protecția muncii

hotărîrea plenarei 
din decembrie 
privește planul 

1960.

conferință și cuprinse ca obiec
tive importante în planul de mă
suri adoptat, depinde în mare 
măsură de munca minerilor din 
regiune care extrag cărbune coc- 
sificabil și minereuri fieroase, 
precum și de activitatea desfă
șurată de organizațiile de par
tid și de masă pentru mobiliza
rea tuturor cetățenilor la mun
ca de colectare a fierului vechi.

In ceea ce privește creșterea, 
satisfacerii nevoilor sporite de 
cărbune cocsificabil, delegații co
muniștilor din Valea Jiului au 
transmis conferinței hotărîrea 
minerilor noștri de a se achita 
cu cinste de această sarcină. Ei 
au arătat că minerii din Valea 
Jiului în frunte cu comuniștii 
și-au propus să extragă în a- 
nul 1960, cel puțin 100.000 tone 
de cărbune peste plan din care 
30.000 tone cărbune cocsificabil. 
Ținînd seama de acest angaja
ment, de nevoile crescînde ale 
industriei siderurgice și de posi
bilitățile existente, conferința re-

(Continuare în pag. 3-a)
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Se pregătește 
un nou spectacol

Controlul întărește răspunderea

Colectivul sectorului IV A de la mina Lupeni și-a depă
șit în primele două luni din acest an sarcinile de plan cu 484 
tone de cărbune. In luna martie, minerii acestui sector au ex
tras peste plan alte 517 tone de cărbune cocsificabil. Brigada 
condusă de minerul fruntaș Diana Chițu a adus o contribu
ție de preț la obținerea acestui succes. IN CLIȘEU: Briga
dierul Diana Chițu (în picioare) dă unele îndrumări asupra 
muncii în abataj minerilor din schimbul condus de tînărul 
Copa Vasile.

Echipa maghiară de teatru din 
cadrul clubului minier Lupeni 
pregătește un nou spectacol cu 
„Nagy ido kesziil", piesă de Beke 
Gyorgy și Vajda Bela care va fi 
prezentată cu prilejul festivalului 
bienal I. L, Caragiale al echipe
lor de teatru de la orașe și sate.

Tovarășul Sereș Andrei, res
ponsabilul echipei de teatru, con- 
sultîndu-se cu regizorul, a și îm
părțit rolurile. Acum, tot la 2—3 
zile tovarășii Hajducsik Viorica, 
Balâzs loan. Szoke Emil, Szell 
Margareta, Olâh Maria, Bako To- 
sif, Bako Antal, Varga Rozalia, 
Achyim Gyongyi, Papp Zoltan, 
Peter Francisc, Szell Arpâd, Ba- 
rabăs Lajos, Kovâcs Alexandru, 
Harâszti Iosif, Somlay Elisabeta, 
Bano Gh. și alți artiști amatori 
fac repetiții.
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Unsprezece
de Eugen Barbu

„Unsprezece", primul roman 
al scriitorului 
prezintă cîteva 
viața unei echipe

Formarea unui colectiv spor- f 
tiv și mai ales a unui colec- ț 
tiv cum este cel alcătuit de j 
jucătorii echipei „Steaua" nu J
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este un lucru așa de ușor și 
Luca, antrenorul va avea de 
întîmpinat multe greutăți pî- 
nă va ajunge să-și 
sufletește jucătorii.

Cei „unsprezece" 
meni cu mentalități 
iuri diferite 
spiritul nou care domnește în ț 
sport. Unii dintre ei „Le știe", ♦ 
„Nicu — Vînzare-bună“ ș. a. • 
au o mentalitate de profesio- *. 
niști ai fotbalului și se eram- J 
ponează cu îndărătnicie de j 
vechile practici: vedetismul j 
face încă victime. Toți aceștia i 
vor fi multă vreme elemente * 
dizolvante în mijlocul colegi- '■ 
lor lor. Viața nouă care se ‘ 
desfășoară în jurul lor, tactul • 
și stăruința antrenorului Lu
ca, opinia colegilor lor dintre t 
care trebuie notați „mecani- • 
cui Șoșon", Mucală „docto- ’ 
rul" zis „Fachirul" îi deter-ț 
mină pe cei mai mulți dintre ț 
aceștia să facă în cele din | 
urmă cotitura și să înțeleagă ț 
că noile realități cer și o nouă J 
ținută de sportiv.

Scrisă cu multă vervă și u- 
mor, conturînd figuri viabile, 
cartea menține de-a lungul ce
lor peste 400 de pagini — in
teresul cititorului oferindu-i 
în același timp și prilejul de 
a pătrunde în 
lumi mai puțin cunoscută.
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Gimnastica în producție 
de prof. Efrem Chertes, 

dr. Dorel Mihai!
In această lucrare sînt pre-

Aplică în practică cele învățate
Ciobanu Victor 

sectorul 
angaj at 
1954 și 
ceri a 
anii, se 
meserie,
vale. Nu de mult, a fost primit 
în rîndurile candidaților de par
tid. In timpul discuțiilor din a- 
dunarea generală, cineva îi puse 
o întrebare :

— Ca fruntaș în producție, 
cum îți organizezi munca ?

— Cînd începe luna, spunea el, ( 
prelucrez planul de producție cu 
echipa. 11 defalc pe zile, reparti
zez fiecăruia sarcini concrete, a- 
poi urmăresc zilnic cum se duc 
la îndeplinire. Nu uit însă omul. 
Am mare încredere în oameni. 
Părerile lor, sînt prețioase pentru 
mine și numai împreună luăm 
hotărîri. Minunat lucru e să te

sfătuiești cu tovarășii tăi de mun
că !

Participa pentru prima dată la 
o adunare de partid și considera 
momentul 
viața lui, aceasta spre 
celor care îl considerau tăcut, să 
dea frîu liber gîndurilor. Acum 
răspundea la o altă întrebare :

— Defecțiuni tehnice? — ins
trumentații cum se spune în lim
bajul nostru, al sondorilor nu am 
avut. Avem tehnicieni și ingineri 
buni care ne învață cum să lu
crăm ? Avem destule cărți din 
care să învățăm ? Aplicarea ce
lor învățate, acesta e secretul bri
găzii.

Și noul candidat de partid 
Ciobanu Victor învață, învață me
reu și aplică în practică teoria în
sușită

cel mai potrivit din 
mirarea

GR. GOANȚA
coresopndent

Pentru înfrumusețarea cartierului
După ce s-a prezentat darea de 

seamă asupra activității comisiei 
de femei din circumscripția nr. 
43 Lupeni, participantele la adu
narea generală au ales în comi
sia de femei pe tovaiășele David 
Eugenia, Balint Maria, Muller 
Elisabeta, Grunwald Ana și Co
jocarii Ana

Comisia de femei și-a întoc
mit planul de muncă în care, se

prevede printre altele antrenarea 
femeilor la o seamă de acțiuni 
de înfrumusețare a cartierului.

După terminarea ședinței par
ticipantele la adunarea generală 
în frunte cu membrele comisiei 
de femei au făcut o vizită prin 
circumscripție spre a vedea la 
fața locului ce e de făcut pentru 
înfrumusețarea cartierului.
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zentate formele gimnasticii în: 
producție: gimnastica de an-; 
grenare, pauza de gimnasti- ‘ 
că, exercițiile practicate indi- • 
vidual în timpul muncii, gim- « 
nastica după încetarea lucru- t 
lui, dîndu-se pentru fiecare e-, 
xemple de programe. ♦

Programele sînt alcătuite | 
pentru diferite profesii și îm- i 
părțite potrivit specificului lor, f 
în cele 4 grupe. «

Capitole speciale sînt desti- ♦ 
nate pregătirii instructorilor J 
voluntari, măsurilor organiza- « 
torice și activității propagan- • 
distice. i

Volumul cuprinde numeroase * 
desene ce ilustrează exerci- ■ 
țiile descrise. *

«

Nu de mult a avut loc adu
narea generală a organizației de 
partid în cadrul căreia s-a ana
lizat cum muncesc membrii și 
candidații de partid pentru în
deplinirea sarcinilor încredințate.

încă de la alegerea sa, actualul 
birou al organizației de bază de 
la Uzina electrică Vulcan a re
partizat membrilor și candidăți- 
lor de partid sarcini concrete. 
Membrii biroului în frunte cu 
tovarășul Popescu Miron, secre
tarul organizației de bază, au 
fost preocupați de controlul în
deplinirii sarcinilor, fapt care a 
dus la îmbunătățirea activității 
multor membri de partid.

In adunarea generală tov. Bi
ro Nicolae, Blaj Sabin și Vasi- 
liu Nicolae au raportat despre 
munca depusă în vederea ducerii 
la îndeplinire a sarcinilor ce le-au 
fost încredințate. După ce acești 
tovarăși au vorbit despre munca 
lor pe linie de partid, au luat 
cuvîntul mai mulți membri și 
candidați de partid. S-a arătat 
că deși tovarășul Biro Nicolae 
s-a ocupat de îmbunătățirea mun
cii politice în rîndul tinerilor 
muncitori, el s-a mulțumit cu u- 
nele realizări care nu sînt la ni
velul posibilităților. De exemplu, 
el nu s-a ocupat îndeajuns de 
organizația U.T.M. nr. 1 care 
are cel mai mare număr de ute- 
miști.

Cele mai multe sarcini repar
tizate au avut drept scop înde
plinirea cu succes a angajamen
telor de întrecere luate de către 
colectivul zinei electrice. Mem
brii de partid David Ilie, Zaga- 
ni Augustin și alții au desfășu
rat o susținută muncă politică mai 
ales pentru realizarea de econo
mii, deoarece printre obiectivele 
de întrecere ale colectivului u?i- 
nea realizarea unei economii de 
40.000 lei ocupă un loc de frun
te. Atenția a fost îndreptată în 
primul rînd spre reducerea con
sumului specific de combustibil 
fapt care a permis ca, parale! cu 
depășirea planului de energie e- 
lectrică, să se obțină în luna ia
nuarie o economie de combusti
bil de 1 la sută, iar în februarie 
de 10,4 la sută, 
economisit s-ar 
nergia electrică 
Vulcan pe timp

Adunarea generală a contribuit 
ia întărirea spiritului de răspun
dere al comuniștilor față de sar
cini, a dat membrilor de partid 
și candidaților posibilitatea de 
a învăța unii de la alții cum 
să muncească mai rodnic pentru 
îndeplinirea sarcinilor încredin
țate.

Cu combustibilul 
putea produce e- 
necesară minei 
de o lună.

N. ROVENȚA /
corespondent

Lăcătușul mecanic Lorincz Carol de la l.U.T. Livtzeni se nu
mără printre fruntașii întrecerii socialiste, 
ționeze 
rezervă
Lorincz
macara

El caută să recondi- 
cît mai multe piese, considerînd aceasta o importantă 
în lupta pentru economii. Iată-1 în clișeul nostru pe tov. 
Carol, recondiționînd la bormașină un cuplaj pentru o 
KSK-4 de construcție sovietică.

La preparația Lupeni

0 activitate sindicală
sarcinile de

In anul trecut 
colectivul prepa
rației Lupeni a 
obținut succe
se frumoase față de
plan și angajamentele luate în 
întrecere. Colectivul preparației 
și-a îndeplinit planul de cărbune 
spălat în proporție de 100,3 la 
sută, a livrat furnalelor de la 
Hunedoara și Reșița întreaga can
titate de cărbune cocsificabil pla
nificată, a recepționat în condi
ții optime 12.000 tone cărbune 
brut peste plan dat de minerii 
de la exploatările Lupeni, Vulcan 
și Uricani și a realizat 650.000 
lei economii la prețul de cost. 
Insușindu-și sarcinile izvorîte din 
hotărîrea partidului privind creș
terea producției de oțel necesai 
industriei constructoare de ma
șini, preparatorii din Lupeni și-au 
axat activitatea lor de zi cu zi 
pe îmbunătățirea recuperării la 
cărbunele cocsificabil la nivelul 
sarcinilor cerute.

îndeplinirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate de că
tre muncitorii preparației Lupeni 
a fost posibilă datorită folosirii 
raționale a instalațiilor, tradu
cerii în viață a planului complex 
de măsuri tehnico-organizatorice 
și a ridicării în permanență a 
nivelului și rolului consfătuirilor 
de producție la care au contribuit 
din plin comitetul sindical al pre- 
nor alia* rJti c-î ifxxfzxl o Aa car».

ții sindicale pe sectoare. Datorită 
muncii susținute duse de către 
activul sindical și conducerea 
administrativă, sub conducerea 
organizației de bază, în întrece
rea socialistă atît între echipe 
cît și între secții și sectoare s-au 
antrenat peste 90 ia sută din sa- 
lariații preparației.

Darea de seamă a comitetului 
sindical de la preparația Lupeni 
prezentată in fața conferinței cu 
ocazia alegerii noului comitet 
sindical a scos în evidență un 
mare număr de tovarăși care au 
muncit cu elan și conștiinciozi
tate pentru a obține titlul de 
fruntași în întrecerea socialistă. 
Printre aceștia se numără mun
citori ca : Dumitrescu Alexandru, 
Mazăre Vasile și Gyorgy Ștefan 
de la spălare, Sibișan 
Drotzingher Andrei și 
Ioan de la întreținerea 
țiilor și mulți alții.

Un succes remarcabil 
obținut în domeniul 
In cursul anului trecut au fost 
propuse 88 inovații din care 59 
sînt aplicate sau se află în ex
perimentare.

Delegații prezenți la conferin
ța de alegeri au confirmat în dis
cuțiile purtate că la obținerea 
rezultatelor colectivului, comite- 
ful cî<nrltf»Ql a adne un arwt îtt-

Victor, 
Erdosi 

instala-

a fost 
inovațiilor.

mal susfinulă
semnat. A reieșit de asemenea că 
vechiul comitet sindical a avut 
și unele lipsuri care au împiedi
cat obținerea unor rezultate în 
muncă mai mari decît cele rapor
tate. In această direcție unii din 
delegați au venit cu propuneri 
importante pentru înlăturarea de
ficiențelor semnalate. Așa de 
exemplu tov. Velescu Dumitru a 
arătat că s-a acordat o atenție 
slabă problemei reducerii prețu
lui de cost, comitetul sindical 
ducînd o muncă slabă în acest 
sens.

Datorită inactivității unor mem
brii din comitet nu s-a- muncit 
suficient pentru îmbunătățirea 
disciplinei, iar pe linie culturală 
au fost obținute rezultate slabe. 
Fochistul de locomotivă Moldovan 
Nistor a criticat just faptul că 
munca sectară a comitetului sin
dical șl lipsa de colaborare cu 
organizația de tineret a atras du
pă sine obținerea unor rezultate 
slabe în domeniul activității cul
tural-sportive. Cu viu interes a 
fost urmărit cuvîntul tov. Arde
lean Victor, șeful preparației, 
care și-a exprimat încrederea de
plină că în acest an roadele 
muncii colectivului vor fi mai 
mari, iar capacitatea de prepara
re a cărbunelui va crește la ni
velul sarcinilor.

'Cu toate sarcinile sporite din 
acest an, colectivul preparației 
își va intensifica munca în toa
te compartimentele pentru a c.îș- 
tiga drapelul de uzină fruntașă 
pe bazin, a arătat în discuțiile 
purtate tov. ing. Filip Gheorghe, 
secretarul organizației de partid 
a uzinei. Noul comitet sindical 
va. trebui să participe cu tot ela
nul la realizarea obiectivelor sar
cinilor ce revin preparației pentru 
a deveni uzină fruntașă.

Tovarășul Bido Augustin, ins
tructor al Comitetului raional de 
partid, care a participat ca invi
tat, a subliniat de asemenea ne
cesitatea ca noul comitet sindi
cal să depună eforturi mai mari 
în întărirea disciplinei, îmbună
tățirea protecției muncii și să in
tensifice munca organizatorică și 
instruirea grupelor sindicale spre 
a putea tine o legătură directă 
cu tot colectivul de muncitori.

La încheierea lucrărilor confe
rinței au luat cuvîntul tovarășii 
Avramiuc Constantin din partea 
Consiliul sindical raional, care 
a arătat că noului ?
cal îi revine sarcina de a mobili.- 
za colectivul în vederea realizării 
unor economii mai mari la prețul 
de cost și a dat indicații folosi
toare noului comitet în desfășu
rarea activității sale în condiții 
mereu mai bune.

DRAGAN PETRU 
preparația Lupeni
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gionaiă a pus în fața minerilor 
sarcina de a produce peste plan 
cel puțin 17.000 tone cărbune 
special spălat

Minerii din Valea Jiului și-au 
respectat întotdeauna cuvîntul 
dat, socotindu-1 ca o chestiune 
de onoare. Nu încape îndoială 
că și de data aceasta ei vor 
face totul pentru a îndeplini an
gajamentul luat în fața parti
dului. însăși succesele obținute 
în perioada care a trecut de la 
începutul anului — cînd ei au 
dat peste plan 28.700 tone de 
cărbune cocsificabil și energetic
— dovedesc acest lucru.

Cu toate acestea, la două din 
exploatările care extrag cărbune 
cocsificabil — Lupeni și Vulcan
— minerii întîmpină multe greu
tăți care-i împiedică să obțină 
realizări pe măsura posibilități
lor reale. Unele din aceste greu
tăți sînt create de aproviziona
rea neritmică cu vagoane a pre- 
parației din Lupeni. Desigur, 
pentru astfel de lipsuri nu sînt 
vinovați minerii și nici condu
cerile administrative ale celor 
două exploatări. Multe din greu
tățile care le întîmpină însă mi
nerii continuă să fie cauzate la 
mina Lupeni de lipsurile exis
tente în activitatea conducerii 
și a aportului tehnico-adminis- 
trativ al acestei mine. La sec- 
lorul IV B. spre exemplu, — 
care este unul din sectoarele

de mai mari ale exploatării — 
cu toate măsurile bune luate cum 
sînt : asigurarea liniilor de fron
turi, extinderea armării metali
ce etc., planul nu se îndeplineș
te în mod ritmic. Care este cau
za ? Aprovizionarea cu vagone- 
te goale nu se face la timp. 
Prost sînt aprovizionați minerii 
și cu lemn pentru armare. Sec
torul de transport gîtuie serios 
producția. Conducerea exploată
rii nu a ajutat acest sector șă 
pună la punct" galeriile printC-o^- 
întreținere mai bună și să mă
rească viteza de circulație a va- 
gonetelor. Astfel de defecțiuni 
duc la plasarea incomplectă a 
locurilor de muncă, fac ca mi
na să nu fie folosită la întreaga

Cărbune mai ieftin și de calitate 
mai bună!

Pe baza angajamentelor luate 
de colectivele întreprinderilor, 
conferința regională de partid a 
pus în fața organizațiilor de 
partid sarcina de a mobiliza oa
menii muncii din regiune pentru 
a realiza în anul 1960 economii 
peste plain, prin eforturi proprii, 
de cel puțin 100 milioane lei.

Minerii din Valea Jiului, care 
au simțit din plin grija partidu
lui și guvernului pentru ridicarea 
nivelului lor de viață, înțelegînd 
că îmbunătățirea traiului celor ce 
muncesc depinde în mod direct 
de rezultatele obținute în spori
rea producției, productivității mun
cii și mai ales de reducerea pre
țului de cost, au realizat în anul 
1959 economii la prețul de cost de 
aproape 15 milioane lei.

Experiența anului trecut ne-a 
arătat însă că rezervele existente 
în această privință sînt încă foar
te mari. Există posibilități ca în 
anul acesta, oamenii muncii din 
raionul nostru și în primul rînd 
minerii să contribuie într-o mă
sură și mai înseninată la reali
zarea sarcinii trasate de Confe
rința regională de partid.

Tn ce constau aceste posibili
tăți ?

Principala sursă de reducere a 
prețului de cost la minele de 
cărbuni o constituie creșterea pro
ductivității muncii. Este pozitiv 
și deosebit de semnificativ faptul 
că sporul de . producție obținut 
în 1959 la minele din Valea Jiu
lui s-a realizat în întregime pe 
seama creșterii productivității 
muncii. Tot pe această bază s-a 
realizat și cea mai mare parte a 
economiilor la prețul de cost.

Conferința raională de partid 
Petroșani a apreciat că în 1960 
productivitatea muncii poate să 
crească pe bazin cu 14 la sută 
față de anul 1959. Această creș- 

ei capacitate. Ele constituie pie
dici serioase în îndeplinirea an
gajamentului luat de mineri de 
a spori producția de cărbune 
cocsificabil.

In decursul anului trecut, în 
minele din Valea Jiului — in
clusiv la acelea care dau căr
bune cocsificabil — s-a acumu
lat o experiență bogată în or
ganizarea procesului de produc
ție, a crescut nivelul tehnic și de 
calificare al muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor. Este ne
cesar ca experiența cîștigată să 
fie pe deplin folosită. Organi
zațiile de partid, sindicale, de 
tineret trebuie să desfășoare o 
activitate mai vie în rîndul mun
citorilor mineri, mobilizîndu-i să 
depună toată puterea și capaci
tatea lor de muncă pentru spo
rirea producției de cărbune coc- 
sificabil. Sarcina asigurării căr
bunelui cocsificabil în cantități 
sporite și de calitate bună are 
o importanță deosebită pentru 
economia națională. Trebuie să 
ținem seama și să facem pe fie
care din cei care contribuie la 
producția de cărbune cocsifica
bil, să înțeleagă că de fiecare 
tonă de cărbune cocsificabil dată 
în plus depinde soarta fiecărei 
tone de metal pe care se stră
duiesc să o dea peste plan si- 
derurgiștii.

Acordînd toată atenția spori
rii producției de cărbune cocsi
ficabil. organizațiile de partid 
din Valea Jiului trebuie să se 
preocupe într-o măsură tot mai 
mare de mobilizarea oamenilor 
muncii prin organizațiile U.T.M., 
de femei etc. la strîngerea fie
rului vechi pentru a aduce o 
contribuție cît mai mare la în
deplinirea sarcinii de 10.000 tone 
fier vechi peste plan stabilită de 
conferința regională. La toate 
exploatările miniere, la toate 
întreprinderile și în toate loca
litățile există largi posibilități 
în această direcție. Este de da
toria organizațiilor de partid de 
a milita pentru extinderea ac
țiunii patriotice a ceferiștilor si- 
merieni care au trimis oțelă- 
riilor din Hunedoara mari can
tități de fier vechi.

tere se încadrează în sarcina tra
sată de Conferința regională și 
realizarea ei va permite să se a- 
jungă la un randament mediu pe 
bazin de 1,040 tone pe post.

Ce trebuie făcut pentru aceas
ta ?

In primul rînd trebuie depuse 
eforturi ca toate brigăzile de 
mineri să-și realizeze sarcinile 
de plan. Aceasta este una din 
căile cele mai importante și în 
același timp una din rezervele 
cele mai mari de creștere a pro
ductivității muncii în stadiul ac
tual. Și lucrul acesta este posi
bil !

Mina Uricani, de pildă, a do
vedit acest lucru. Mina Petrila, 
în care peste 90 la sută din bri
găzile care lucrează în abataje 
își realizează sarcinile de plan, 
mina Lonea la care toate sectoa
rele își îndeplinesc sau depășesc 
planul, sînt pe cale de a dovedi 
și ele acest lucru. Trebuie depu
se eforturi mai mari la minele 
Lupeni și Vulcan mai ales pentru 
organizarea mai bună a procesu
lui de producție în vederea asi
gurării de condiții optime de 
lucru tuturor brigăzilor de mineri 
și de a face ca ridicarea brigă
zilor rămase în urmă la nivelul 
celorlalte brigăzi să devină o- 
biectul linei preocupări atente a 
tuturor organelor de conducere 
administrativă — de la conduce
rea de sector pînă la conducerea 
combinatului —, precum și a 
tuturor organelor și organizații
lor de partid, sindicat și IJ.T.M.

In vederea creșterii productivi
tății muncii la nivelul sarcinii 
stabilite este necesar, așa cum 
s-a subliniat și in Conferința re
gională de partid, să se ia mă
suri eficiente pentru introduce
rea și extinderea celor mai rațio
nale metode de muncă, pentru 

extinderea mecanizării, îndeosebi 
la încărcarea în abatajele came
ră, pentru găsirea de noi solu
ții — mai productive și mai e- 
conomice — de înlocuire a lem
nului de mină cu alte materiale.

In Valea Jiului au apărut ini
țiative prețioase cum sînt: ziua 
și fîșia, preluarea brigăzilor ră
mase în urmă de către mineri 
fruntași, preluarea celor mai gre
le locuri de muncă de către bri
găzile fruntașe și altele. Este de 
datoria organizațiilor de partid 
și de masă, precum și a conduce
rilor administrative de a prețui 
așa cum se cuvine aceste iniția
tive și de a depune eforturi sus
ținute pentru extinderea și apli
carea lor.

Totodată, trebuie să se acorde 
mai multă atenție din partea or
ganizațiilor de partid ca activi
tatea cabinetelor tehnice să fie 
orientată și controlată mai în
deaproape astfel ca ea să contri
buie într-o măsură mai mare la 
dezvoltarea mișcării de inovații.

Să acordăm atenția cuvenită lucrărilor de investiții 
și de construcții social-culturale

Problema construcțiilor a ocu
pat un loc important în lucrările 
conferinței regionale de partid ca 
una din problemele de care de
pinde în măsură hotărîtoare creș
terea producției de metal și căr
bune, precum și creșterea nive
lului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii.

Conferința a scos în evidență 
îmbunătățirile obținute în acest 
sector de activitate ca urmare a 
măsurilor luate de Comitetul re
gional de partid și organizațiile 
raionale și orășenești în vederea 
întăririi muncii politice pe șantie
rele^ de construcții. Aceste îmbu
nătățiri sînt însă departe de a 
satisface cerințele.

Din lucrările conferinței s-au 
desprins și în acest domeniu sar
cini importante și pentru raionul 
nostril.

Neîndeplinirea la timp a unor 
lucrări de investiții cum sînt u- 
nele lucrări de investiții miniere de 
la mina Lupeni, montarea bascule
lor la preparația Petrila a adus 
prejudicii sporirii producției și 
creșterii productivității în indus
tria carboniferă din Valea Jiului. 
Trebuie să arătăm că neglijarea 
lucrărilor de investiții și pregă
tiri a continuat să dăuneze pro
ducției și în primele două luni 
ale acestui am

Este important pentru raionul 
nostru să se acorde toată atenția 
acestor lucrări, îndeosebi acelora 
de care depinde sporirea produc
ției de cărbune cocsificabil în 
prezent și în viitor.

Conferința regională a cerut 
organizațiilor de partid, tuturor 
comuniștilor și oamenilor muncii 
de pe șantierele de construcții să 
depună eforturi sporite pentru în
deplinirea sarcinii prevăzute pen
tru acest an de a construi 
în regiune un număr de 2.600 a- 
partamente (dublu față de anul 
trecut), la un preț de cost sub 
40.000 lei și de calitate bună. 
Din acestea, un număr de aproa
pe 900 apartamente urmează să 
se construiască în Valea Jiului. 
De asemenea, în raionul nostru 
trebuie să înceapă în 1960, cons
trucția unei case de cultură la 
Petroșani, a unui club muncito
resc la Uricani, a două școli și 
alte obiective social-culturale.

Trăgînd învățăminte din expe
riența cîștigată și din lipsurile 
care au existat anul trecut pe 
șantierele de construcții, organi
zațiile de partid și conducerile 
șantierelor trebuie să ia măsuri 
pentru asigurarea înfăptuirii sar
cinilor trasate de Conferința re
gională de partid.

Constructorii din raionul nos
tru, acordînd atenție experienței 
proprii, trebuie să studieze cu 
grijă și experiența constructorilor 
de la Hunedoara care le-au luat-o 
înainte în multe privințe și să-și 
însușească în mod creator aceas
tă experiență.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordală însușirii inițiativei cons
tructorilor hunedoreni, de a cons
trui cu materiale economisite de 
la 24 blocuri cu cîte. 24 aparta-

Se știe că reducerea prețului 
de cost al cărbunelui este condi
ționată în mare măsură de cali
tatea lui. Din păcate, lucrul aces
ta nu este încă înțeles pretutin
deni pe deplin. Din această cau
ză, majoritatea exploatărilor dau 
cărbune cu un procent prea, ma
re de șist și deseori cu o gra- 
nulație mică. Calitatea necores
punzătoare a cărbunelui a atras 
minelor Lupeni și Vulcan o pe
nalizare totală de peste 470.000 
lei în primele două luni care au 
trecut din acest an. Iată de ce 
se impune ca organizațiile de 
partid și de masă să desfășoare 
o activitate mai vie pentru a 
trezi interesul și preocuparea în
tregii mase de muncitori pentru 
îmbunătățirea calității cărbune
lui.

Conferința regională de partid 
a atras atenția asupra eforturi
lor care trebuie depuse în conti
nuare pentru reducerea consumu
rilor specifice și pentru introdu
cerea unui regim sever de eco- 

mente, încă un bloc cu 24 apar
tamente.

In vederea creșterii productivi
tății muncii pe șantierele de cons
trucții este necesar, așa cum a 
reieșit din lucrările Conferinței 
regionale de partid, să se lăr
gească folosirea acordului global, 
să se respecte formațiile minime 
de lucru, să se extindă metoda 
lucrului în lanț și să se întă-

Să întărim conducerea de către partid 
a activității economice !

Lucrăriie conferinței regionale 
au reliefat că întărirea rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid Ia locurile de producție 
constituie cheia succeselor în 
toate domeniile de activitate. Jn 
conferință s-a scos în 
faptul că nivelul activității și 
realizările obținute în producție 
în Valea Jiului au crescut pe 
măsura întăririi rolului condu
cător al organizațiilor de bază 
pe locul de producție, pe măsu
ra creșterii competenței lor în 
exercitarea dreptului de control 
asupra activității economice. Ex
periența anilor trecuți, cînd în 
Valea Jiului s-au înlîmpinat 
multe greutăți în sporirea pro
ducției de cărbune, a arătat că 
atîta timp cît organizațiile de 
partid nu-și îndeplinesc rolul de 
conducător politic pe locul de 
producție, activitatea economică, 
în sectorul respectiv nu se des
fășoară în mod satisfăcător, nu 
se poate asigura o organizare 
a muncii și o disciplină cores
punzătoare. Pentru înlăturarea 
lipsurilor existente în acest sens, 
Comitetul raional de partid Pe
troșani și comitetele de partid 
de la exploatările miniere, în 
urma indicațiilor și ajutorului 
permanent primit din partea Bi
roului regional de partid, s-au 
preocupat ca în fiecare brigadă 
de mineri, în fiecare schimb, la 
fiecare loc de muncă din sub
teran să existe mineri membri 
sau candidați de partid. Lucrul 
acesta a fost realizat peste tot, 
aproape fără excepție, mai ales 
ca urmare a rezultatelor bune 
obținute în munca de primire în 
partid. Concomitent cu aceasta, 
în rîndul personalului tehnico- 
administrativ de conducere s-a 
desfășurat o astfel de muncă, 
îneît acesta să înțeleagă și să 
respecte rolul de conducător po
litic al organizațiilor de partid. 
Autoritatea birourilor organiza
țiilor de bază și a celorlalte or
gane de partid în fața conduce
rilor administrative a crescut și 
se întărește datorită sî nivelului’ 
tot mai ridicat și simțului de 
răspundere cu care acestea ana
lizează și rezolvă problemele pro
ducției. Ca urmare a întăririi 
rolului conducător al organiza
țiilor de bază pe locul de pro
ducție activitatea de producție 
s-a îmbunătățit simțitor.

Garanția ridicării continue a 
nivelului muncii de partid, întă
ririi rolului conducător al orga

nomii — surse importante de 
reducere a prețului de cost. Con
ferința a stabilit ca în bazinul 
carbonifer al Văii Jiului, consu
mul mediu de lemn pe 1000 de 
tone cărbune să nu depășească în 
anul 1960 cantitatea de 43 metri 
cubî. Prin mobilizarea mai largă 
a masei de mineri' și tehnicieni 
la folosirea pe scară mai largă 
a înlocuitorilor de lemn, precum 
și la acțiuni concrete în vederea 
refolosirii și economisirii materia
lului lemnos, această sarcină va 
putea fi îndeplinită.

Trebuie, de asemenea, să se a- 
corde o grijă mai mafe antrenă
rii muncitorilor mineri la econo
misirea energiei electrice și pneu
matice, explozivului, diferitelor 
materiale și piese de schimb, la 
îngrijirea mai bună a utilajelor 
etc. In acest sens o deosebită im
portanță are intensificarea activi
tății comisiilor pentru descoperi
rea și folosirea rezervelor exis
tente în fiecare întreprindere și 
exploatare minieră.

rească răspunderea șefilor de e- 
chipe față de calitatea lucrări
lor.

O atenție mai mare trebuie să 
se acorde utilizării mai eficiente 
a fondurilor de investiții la toate 
categoriile de lucrări. In această 
direcție în Valea Jiului există 
mari rezerve, mai ales prin fo
losirea materialelor de construc
ții din resurse locale.

evidență • colective și răspunderii

nizațiilor de partid o constituie 
respectarea normelor leniniste 
ale vieții interne de partid, în
tărirea democrației interne, dez
voltarea criticii și autocriticii, 
promovarea principiului muncii 

perso
nale în activitatea tuturor orga
nelor și organizațiilor de partid. 

Subliniind că disciplina de 
partid este o condiție hotărîtoa
re pentru îndeplinirea cu succes 
a liniei politice a partidului șl 
pentru întărirea unității sale de 
acțiune, Conferința regională de 
partid a pus în fața organelor 
și organizațiilor de partid sar
cina de a desfășura o astfel de 
muncă de educare partinică în
eît fiecare membru și candidat 
de partid să înțeleagă că orice 
încălcare a disciplinei de partid, 
a normelor leniniste ale vieții 
interne de partid aduce grave 
prejudicii muncii de partid, slă
bește capacitatea de luptă a or
ganizațiilor de partid.

Conferința a arătat că abate
rile de la disciplina de partid și 
alte manifestări nesănătoase a- 
par tocmai acolo unde munca 
de educare marxist-leninistă Ia
să de dorit. De aceea, ea a pus 
în fața organizaților de partid 
sarcina de a-și spori preocupa
rea pentru ridicarea nivelului- 
politic-ideologic al membrilor 
și candidaților de partid precum 
și al maselor largi fără de partid. 
Conferința a cerut organelor de 
partid să întărească controlul 
asupra muncii de propagandă și 
agitație, să imprime acestei 
munci un conținut mai bogat și 
un caracter mai combativ ca ea 
să ducă la creșterea spiritului 
de vigilență față de orice mani
festări dușmănoase, la dezvol
tarea unei puternice opinii de 
masă față de actele de indisci
plină, de lipsă de răspundere în 
producție, de risipă și alte feno-; 
Hiene nesănătoase.

*
In fața organizațiilor de partid 

din raionul nostru stă sarcina 
de a organiza dezbaterea largă 
în toate organele și organizațiile 
de partid a planului de măsuri 
adoptat de Conferința regională 
d-e partid și de a mobiliza masa 
largă a muncitorilor mineri, con
structori și celorlalte categorii, 
de oameni ai muncii din Valeaj 
Jiului la traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de Conferința 
regională de partid.



Venim dezarmare generală 
și totală

PHENIAN 15 (Agerpres).
In legătură cu deschiderea la 

Geneva a lucrărilor Comitetu
lui celor 10 state pentru dezar
mare, ziarul „Nodon Sinmun" 
a publicat un articol redacțio
nal în care arată cîț popoarele 
din întreaga lume salută înce
perea lucrărilor acestui comitet, 
la care se va discuta problema 
dezarmării generale și totale 
propusă de guvernul sovietic și 
sprijinită în mod unanim de 
popoare.

Arătînd că Uniunea Sovietică 
a redus în mod unilateral for
țele sale armate cu 1.200.000 de 
oameni și că la începutul lunii 
februarie a avut loc la Mosco
va ședința Consiliului politic 
consultativ al țărilor participan
te la Tratatul de la Varșovia, la 
care a fost examinată în mod 
limpede hotărîrea țărilor lagă
rului socialist de a proceda la 
dezarmare, ziarul arată că este 
rîndul țărilor occidentale de a 
lua măsuri pentru asigurarea

succesului lucrărilor comitetului 
celor 10 state.

★

OTTAWA 15 (Agerpres).
In numărul din 14 martie al 

ziarului „Globe An Mail" au 
fost publicate cîteva scrisori ale 
cititorilor care se pronunță pen
tru rezolvarea cît mai grabnică 
a problemei dezarmării. Citito
rul T. Beynon, subliniind carac
terul nefast al continuării 
cursei înarmărilor nucleare ara
tă că a sosit timpul să se re
zolve problema dezarmării totale.

Ca o manifestare a bunăvo
inței și atitudinii serioase față 
de problema dezarmării, scrie 
un alt cititor, B. Barnes, Cana
da trebuie să-și retragă trupele 
sale din Europa și să lichideze 
toate bazele pentru rachete de 
pe pămîntul țării noastre. Bar
nes subliniază că bunăstarea ca
nadienilor ar crește mult dacă 
toate fondurile care se cheltuiesc 
pentru înarmare ar fi folosite 
pentru prelucrarea resurselor 
naturale, sporirea pensiilor de 
bătrînețe, îmbunătățirea deservi
rii medicale.

Succese in dezvoltarea 
economiei naționale a R. P. Ungare

BUDAPESTA (Agerpres).
In legătură cu cea de-a 15-a 

aniversare a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist, care se va 
sărbători curînd, Direcția gene
rală de statistică a R. P. Un
gare pregătește pentru tipar un 
volum care va trata despre dez
voltarea economiei naționale a 
R. P. Ungare și creșterea bunei 
stări a oamenilor muncii.

Din 1949 pînă în 1958 venitul 
național al Ungariei s-a dublat. 
In 1959 producția industrială 
era de trei ori mai mare decît

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

în 1949 și de patru ori mai ma
re decît în 1938. Incepînd din 
anul 1957 producția industrială 
a crescut în fiecare an cu 13-14 
la sută. In perioada 1950—1958 
au fost construite 100 de noi în
treprinderi industriale. In ulti
mii 15 ani au fost electrificate 
1300 de localități.

Nivelul economic și cultural 
al populației a crescut conside
rabil. In 1958 salariul real al 
oamenilor muncii era cu 40 la 
sută mai mare decît în 1949. A- 
nalfabetismul a fost lichidat.

Răscoală armată 
în nordul coloniei 
portugheze Angola

PARIS 15 (Agerpres)
După cum anunță ziarul „Les 

Echos", recent a avut loc în 
multe orașe din nordul coloniei 
portugheze Angola o răscoală ar
mată împotriva dominației colo
nialiste portugheze.

Situația a rămas încordată cu 
toate că colonialiștii portughezi 
au trimis trupe pentru înăbuși
rea răscoalei.

Ziarul relatează la 10 mar
tie că această răscoală armată a 
fost condusă de o organizație a 
mișcării de eliberare națională a- 
flată în ilegalitate, care a cerut 
independența pentru Angola. In 
ultimii doi ani au avut loc în re
petate rînduri incidente locale în 
regiunile din Angola din apro
pierea frontierelor cu Congo 
belgian. Răscoala care a izbucnit 
recent a cuprins aproape întrea
ga parte de nord a Angolei.

!; 0 sută de dolari j
!; un copil i
I NEW YORK (Agerpres) S
(’ Agenția United Press Inter- S
) national relatează că în ora- )
( șui Jersey City, statul New ) 
> Jersey, a fost descoperită „o ) 
/ piață neagră de copii bine or- { 
Iganizată și profitabilă". Numai < 

în acest oraș în ultimii patru ( 
ani au fost vînduți 80 de 20- > 
pii. Profitînd de starea de mi- ) 
zerie în care se aflau multe > 
mame, traficanții cumpărau pe ? 
noii născuți cu numai o sută ' 
de dolari, revînzîndu-i apoi cu ( 
cîte 3000 de dolari copilul. (

„Pravda” despre stabilirea de relații 
diplomatice între R. D. Germană și Guineea

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Recent, Republica Democrată 
Germană și Republica Guineea 
au hotărît să stabilească relații 
diplomatice și să facă schimb 
de ambasadori. Această acțiune, 
scrie ziarul „Pravda", nu poate 
fi decît salutată întrucît ea co
respunde intereselor celor două 
popoare și constituie o mărturie 
a dezvoltării favorabile a rela
țiilor de prietenie dintre cele 
două țări.

Totuși, remarcă ziarul, unora 
din Occident nu le este deloc 
pe plac politica independentă a 
Guineei. La Bonn această poli
tică a stîrnit un val de furie. 
Guvernul R.F.G., pierzînd orice 
simț al realității, a amenințat

Guineea că va rupe relațiile di
plomatice cu ea.

Nu este greu de văzut conti
nuă ziarul „Pravda", că dincolo 
de acțiunile Bonnului se ascun
de încercarea cercurilor guver
nante din Republica Federală 
Germană de a izola Republica 
Democrată Germană de arena 
internațională și de a intimida 
acele țări care vor să stabileas
că relații de prietenie cu ea. A 
ceasta este însă o încercare za
darnică. „Pravda" subliniază că 
Republica Guineea ca și celelal
te țări din Asia și Africa care 
au pornit pe calea independen
ței naționale resping cu hotărî- 
re orice amestec în treburile lor 
suverane.

o---------------

Fidel Castro : Cuba este amenințată 
de o agresiune din afară

HAVANA (Agerpres).
Vorbind la 14 martie în ca

drul unui miting convocat pen
tru comemorarea răscoalei stu
dențești din 1957, împotriva dic
taturii lui Batista, primul mi
nistru Fidel Castro a declarat 
că Cuba este amenințată de o 
agresiune din afară. El a aver
tizat poporul cuban că trebuie 
să se pregătească pentru o luptă 
îndelungată împotriva puternice
lor interese străine care ame
nință securitatea țării. „Cînd 
vor fi oprite avioanele care a- 
runcă bombe explozive si incen
diare asupra plantațiilor noastre 
de zahăr ? Cînd se va pune ca
păt amenințărilor de agresiune 
economică ?“ — a întrebat Fi
del Castro.

------ ----  • ♦ • f

Se intensifică lupta negrilor americani 
împotriva discriminării rasiale

Premierul cuban a condamnat 
campania de presă dezlănțuită 
mai aies în Statele Unite, care, 
a spus el, „caută să încercuias- 
c.ă Cuba cu o perdea de ca
lomnii".

I n un miting cu participart, 
a 2000 de muncitori din indus
tria chimică, președintele Cu
bei, Dorticos, a avertizat de a- 
semenea că „un grup economic 
internațional conspiră împotriva 
Cubei".

Opt țări africane au prezen tat 
Franței un protest comun 

împotriva recentei experiențe 
atomice în Sahara

LONDRA 15 (Agerpres). Co
respondentul agenției Reuter a-

HARKOV. — Uzina’ de trac
toare din Harkov a construit pri
mul tractor DT—20 dintr-un lot 
de 50 de mașini comandat de că
tre firma franceză „Actit" orga
nizației sovietice de export „Av- 
toeksport". Tractorul universal cu 
roți DT—20 este destinat lucră
rilor în livezile de pomi fructi
feri și grădini de legume, lucră
rii intervalelor dintre rînduri, în
grijirii culturilor prășitoare și 
tehnice, transportului încărcături
lor.

KUALA LUMPUR. — La sfîr- 
șitul anului 1959, numărul șome
rilor înregistrați oficial la bursa 
muncii din Malaya a sporit cu 31 
la sută în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului 1958.

RIO DE JANEIRO. — Agenția 
Prensa Latina anunță că la 14 
martie studenții din întreaga 
Brazilie au declarat o grevă de 
7 zile în urma represiunilor po
liției din Rio de Janeiro 
tate contra manifestațiilor 
țești din ultimele zile.

NEW YORK. — La 13 
la New York a avut loc 
ting la care au participat peste 
700 de persoane pentru a cere e- 
liberarea dețjnuților politici din

îndrep- 
studen-

martie, 
unml-

*

închisorile din Spania. Mitingul 
a fost convocat de organizația 
„Veteranii brigăzii Abraham Lin
coln" din care fac parte ameri
canii care au luptat în timpul 
războiului civil din Spania împo- 
tnva hoardelor fasciste ale lui 
Franco.

GEORGETOWN. — Congresul 
sindicatelor din Guiana britanică 
a dat publicității o declarație în 
care cere boicotarea totală, cu 
începere de la 15 martie a măr
furilor provenite din Uniunea 
sud-africană, în semn de protest 
împotriva politicii de discrimina
re rasială dusă de guvernul UN 
niunii sud-africane. Congresul a 
cerut guvernului Guianei brita
nice să 
porturile 
nă.

NEW YORK 15 (Agerpres)
Sosesc tot 

care dovedesc 
să al luptei 
discriminării 
IJ.P.I. transmite că numai )a 13 
martie au avut loc trei importan
te acțiuni ale negrilor.

In orașul Atlanta, în fața clă
dirii adunării legislative a sta
tului Carolina de nord, aproxima
tiv 275 de studenți de la colegiile 
pentru negri au ținut un miting 
de protest împotriva segregației 
rasiale în sud.

La mitingul de 
avut loc la Dallas 
au participat 250

La un mare miting care 
ținut la 
nia) au 
și albi.

mai des informații 
caracterul de ma- 

negrilor împotriva 
rasiale. Agenția

protest care a 
(statul Texas) 

de persoane.
s-a

(statul Virgi- 
1500 de negri

Hampton 
luat parte

*
interzică prin lege im- 
dîn Uniunea sud-africa-

Schimbul de

MOSCOVA (Agerpres) 
anunță:

S-a anunțat oficial că 
martie a fost semnat un

NEW
Revista „United

And World Report" publică în ul-

YORK 15 (Agerpres) 
States News

♦♦ ♦♦---------..............

mărfuri dintre 
și Turcia

U.R.S.S.

TASS

la 14 
proto-

s-au stabilit liste- 
care urmează să

j Urmări ale exploziei atomice de la Nagasaki
J TOKIO 15 (Agerpres).
4 După cum anunță agenția
î Kiodo, la Nagasaki, oraș care
■ a avut de suferit de pe urma
i bombardamentului atomic a-
j merican din 1945, o femeie în
4 vîrstă de 28 de ani a născut
• un copil fără creier. Copilul

a murit după 24 de ore de la J 
naștere. Potrivit părerii medi- ț 
cilor, nașterea acestui copil î 
anormal se datorește efecte- J 
lor radiațiilor atomice la ca- r 
re a fost expusă mama copi- î 
lului în timpul exploziei ato- ț 
mice din 1945. j

col prin care 
le de mărfuri 
fie livrate reciproc pe anul 1960.

Turcia, exportă în Uniunea So
vietică mărfuri tradiționale ale 
exportului său printre care lînă, 
bumbac, matern prime pentru in
dustria de pielărie, citrice, fructe 
uscate, tutun.

Uniunea Sovietică va exporta 
în Turcia diferite tipuri de ma
șini și utilaje, metale, chimicale, 
cherestea, celuloză, hîrtie, sticlă 
și alte mărfuri.

timul său număr un interviu dat 
de pastorul de culoare Martin 
Luther King despre mișcarea de 
protest împotriva discriminării fa
ță de populația de culoare care a 
luat amploare în S.U.A

Negrii, a declarat King în a- 
cest interviu, nu mai vor să ac
cepte segregația în nici unul din 
domeniile vieții — în restaurante 
sau bufete, în transport sau în 
școlile de stat. Populația de cu
loare din sud și din întreaga ța
ră s-a ridicat cu hotărîre împo
triva sistemului de segregație. 
Eu cred, a subliniat King, că a- 
ceasta constituie o parte a miș
cării mondiale pentru libertatea 
și demnitatea omului-

nunță din Paris.
După cum s-a aflat dim cercuri 

diplomatice, 8 țări africane 
prezentat Franței un protest . 
mun împotriva recentei expe
riențe atomice din Sahara și a 
celor care se proiectează.

Nota de protest a fost remi
să de către ambasadorul Suda
nului în Franța, Bashir El-Ba- 
kai, ministrului Afacerilor Ex
terne al Franței, Maurice Couve 
de .Mourville la 12 martie în 
numele Etiopiei. Ghanei, Gui
neei, Liberiei, Libiei, Marocu
lui, Sudanului și Tunisiei.

PROGRAM DE RADIO
17 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Muzică de 
estradă, 10,00 Drumeții veseli 
(reluare), 12,35 „Construim o 
viafă nouă“, emisiune de cînte- 
ce, 14,00 Concert de prînz, 15,10 
Muzică populară romjnească, 
15,40 Concert de muzică din o- 
pere, 16,15 Vorbește Moscova !
17.30 „Tinerețea ne e dragă",
18.30 Almanah științific, 19,05
Tribuna Radio: Automatizarea 
și progresul social (II), 19,45
Transmisie din sala Ateneului 
a concertului orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. PRO
GRAMUL II. 14,30 Program e- 
mis de studioul regional Craio
va, 15,00 De toate pentru toți 
(reluare), 15,30 Muzică ușoară, 
16,15 Cîntecul săptămînii : „Hai 
lotcă" de Gheorghe Bazavan, 
versuri de Dumitru Vasilescu- 
Liman, 17,15 Versuri de Tudor 
Măinescu, 17,30 Sfatul medicu
lui, 18,05 Soliști și formații ar
tistice de amatori, 18,30 „Uni
tate, pace, prietenie", emisiune 
de cîntece, 19,45 Muzică ușoară

de compozitori romîni, 20,30 
Conducerea de către partid, che
zășie a succeselor literaturii 
noastre realist-socialiste — în
semnări de scriitor, 21,15 Con
cert de muzică populară romî- 
nească, 21,45 Părinți și copii.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul I : 5,00 ; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15.00; 17.00; 
19,00; 22,30; 23,52; Pro
gramul IT. 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
17 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Mumu; AL. SAH1A : 105 
la sută alibi; PETRILA : Căsni
cia Lorentz; LONEA: Pentru 
100.000 de mărci; ANINOASA: 
Unchiul meu Iacinto; VULCAN : 
Casa părintească; LUPENI : In 
căutarea comorii; BĂRBATENI : 
Atentatul; UR1CANI : S.O.S. în 
cosfnos.


