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Activitate rodnică
Sub îndrumarea organizației de 

bază, la sectorul VI al minei Ani- 
noasa, preocuparea muncitorilor 
față de sarcina sporirii continue 
a economiilor a crescut.

Analizînd posibilitățile interne, 
acest colectiv și-a propus să rea
lizeze în cinstea celui de-al TII- 
lea Congres al partidului o redu
cere însemnată a cheltuielilor de 
transport. Astfel, muncitorii de la 
atelierul de întreținere și reparații 
a mijloacelor de transport, au ho- 
tărît să execute cu resurse pro
prii rebobinarea rotoarelor de la 
motoarele locomotivelor electrice 
cu acumulatori de 4 și 8 tone A- 
ceastă inițiativă pornită și aplica
tă de electricienii Vinca Traian 

. și Gaidicoy Paul a adus sectoru
lui o economie de 27.000 lei.

Pentru sector, scoaterea axelor 
rupte din rotoare și introducerea 
axelor noi constituie o problemă 
destul de dificilă, mai ales că 
aceste lucrări erau executate nu
mai de U. E. Vulcan. In acest fel 
rotoarele erau scoase din uz pen
tru un timp destul de îndelungat 

, și provocau sectorului cheltuieli 
evaluate la 800 lei de fiecare ro
tor reparat. Tovarășii Lorincz La- 
dislau și Bala Sigismund au con
ceput și executat un dispozitiv 
special pentru scoaterea și intro
ducerea axelor rupte sub presiune 
și s-au angajat să execute în ate
lier scoaterea și înlocuirea axelor 
rupte. Repararea axelor după 
noul procedeu a dus la economi
sirea pînă în prezent a peste 7.000 
lei.

Tot în cadrul sectorului VI 
■nuncitorii Pătra Constantin și

~ica Viorel au recondiționat un 
flumăr de 100 elemenți fero-ni- 
chel din care s-au format două 
baterii pentru locomotivele elec
trice cu acumulatori de 4 tone și 
care în prezent funcționează cu 
rezultate bune la sectorul IV Pri
boi. Avînd în vedere că crețul 
unui element nou este de 800 lei, 
economiile realizate prin reeon- 
diționarea demenților degradați 
reprezintă o cifră care se ridică 
la cîteva zeci de mii de lei.

Fruntași în muncă sînt tovară
șii Bodor Emeric, Mircescu Ni- 
colae, Sicoi Sabin, Lovin Cons
tantin, Demireu Petru, Florea 
Dumitru, Schvarcz loan și mulți 
alții.

chemării la întrecere lansată de colectivul mi- 
cinstea celui de al IlI-lea Congres al P.M.R.

Răspunzînd 
nei Lupeni îr» 
minerii Petrilei și-au luat angajamente sporite. Printre brigă
zile care au contribuit prin realizările lor la succesele colec
tive se numără și cea condusă de Bartok Iosif. Lucrînd în- 
tr-unul din abatajele sectorului III al minei, brigada sa și-a 
depășit cu 29 la sută sarcinile de plan dobîndind titlul de 
brigadă fruntașă pe sector. IN CLIȘEU: Milodin Constan
tin, Habagău Teodor, Păun Stan și Dragomir Florea, mineri 
din brigada lui Bartok, în fața graficului care reprezintă 
obiectivele de întrecere.

Primii în întrecerea 
pentru randamente sporite

Colectivul sectorului III de la 
mina Vulcani a pornit cu hotărîre 
la traducerea în viață a noilor 
angajamente luate în întrecerea 
socialistă în cinstea celui de<-al 
IlI-lea Congres al partidului. U- 
nul din principalele obiective a- 
suora căruia colectivul sectorului 
și-a îndreptat atenția a fost spo
rirea productivității muncii.

La sectorul III al minei Vul
can luna mai s-a încheiat cu o 
depășire de 0,188 tone/post a ran
damentului planificat.

La aceasta o contribuție de sea
mă a adus brigada condusă de 
minerul Bojte Pavel, care printr-o 
bună organizare a muncii și-a 
depășit planul lunar cu 665 tone 
cărbune realizînd un randament 
sporit cu 0,800 tone/post față de 
randamentul planificat. Bojte cu 
ortacii săi a realizat, și o econo
mie însemnată de exploziv și cap
se (418 kg. exploziv, 647 capse).

Brigada condusă de minerul 
Hunyadi loan la rîndul ei a ob
ținut rezultate frumoase. Muncind 
cu un randament de 5,300 tone pe 
post a dat peste sarcinile de plan 
473 tone cărbune.

Printre primele în întrecere se 
situează și brigada condusă de 
Ileanu Vasile. Prin creșterea randa
mentului cu 0,400 tone/post aceaș-

tă brigadă a realizat o depășire 
de plan de 131 tone cărbune.

Brigada frontalistului Biro E- 
meric, în luna trecută a adus sec
torului III o depășire de plan 
de 142 tone.

Bilanțul întrecerii dintre schim
buri arată următoarele Rezultate 
Pe luna mai: Minerii din senim- 
bul condus de ing. Surulescu loan 
au ocupat locul întîi în întrece
re, cei din schimbul condus 
ing. Stănilă 
locul II iar 
ing. Grozav

Datorită 
colectivul sectorului III a reușit 
să depășească planul lunar cu 
2247 tone cărbune și să se situe
ze primii în întrecerea ce 
se desfășoară la mina Vulcan în 
cinstea celui de-al Ill-ea Congres 
al partidului.

D. HOMORODEANU 
corespondent

de 
loan s-au situat pe 
schimbul condus de 
pe locul al treilea, 
elanului minerilor,

Minerii din schimbul II au

In aceste zile, cînd studenții Institutului de mine din Petro
șani se află în plină sesiune de examene, ferestrele căminului 
studențesc rămin luminate pînă seara tîrziu.

Căminul, construit în anii r fimului democrat-popular, odată 
cu întreg institutul, oferă studenților condiții optime de studiu și 
odihnă. IN CLIȘEU: Căminul studențesc I.M.P,

Recent a avut loc adunarea 
generală a organizației de bază 
din sectorul IV B al minei Lu
peni, în cadrul căreia comuniștii 
din sector au analizat activita
tea biroului organizației de bază, 
munca politică desfășurată de 
comuniști pentru mobilizarea co
lectivului sectorului la înfăptui
rea sarcinilor puse de partid.

Mobilizați de comuniști, mi
nerii sectorului IV B al minei 
Lupeni au obținut în primele 4 
luni din acest an realizări însem
nate. Colectivul sectorului a de
pășit productivitatea 
cu 0,131 tone 
prețul de cost 
de cărbune, 
duri pentru 
realizări s-au 
duse de Molnar Iosif, Lorke Mi
hai, Sirop Constantin, precum și 
tehnicienii Ambruș Dionisie, Se
carea Dumitru, Bardocz Vasile, 
Dobre Anton și alții. Rezultatele 
obținute de minerii sectorului o- 
glindesc munca politică desfășu
rată de organizația de partid din 
sector precum și eficiența măsu
rilor tehnico-organizatorice ela
borate de conducerea sectorului 
sub îndrumarea organizației de 
bază.

Pentru a întări rolul de condi’- 
cător politic al organizației de 
bază, biroul s-a îngrijit încă - 
la începutul anului ca la fiecare. 
Ioc de muncă să lucreze membri 
și candidați de partid, agitatori. 
Totodată conducerea majorității 
brigăzilor a fost încredințată 
membrilor si candidaților de 
partid. Activul fără de partid 
constituie un sprijin prețios al 
organizației de bază. De la în
ceputul anului activul fără de 
partid a fost mărit cu 100 de 
tovarăși. La realizările sectorului 
o contribuție importantă âu a- 
dus și organizațiile de sindicat 
și U.T.M. a căror preocupare 
față de organizarea întrecerii 
socialiste, a consfătuirilor de 
producție, evidențierea fruntași
lor, respectiv munca patriotică a 
tineretului, s-a îmbunătățit sub
stanțial.

Dar, dacă în primele 4 luni ac
tivitatea sectorului este merito
rie, nu același lucru se poate 
spune de situația sectorului pe 
luna mai. In această lună secto
rul a rămas sub plan cu 1500 
tone de cărbune, fapt ce grevea
ză în mare măsură și asupra ce
lorlalți indici ai. planului. S-a a- 
rătat de către mai multi partici
pant la discuții că rămînbrea în 
urmă este un rezultat al greu
tăților obiective pe care le-a în
tîmpinat sectorul în cursul lunii 
mai. Dar adunarea a subliniat 
că greutățile puteau fi învinse 
printr-o muncă mai bine organiza
tă. Planul de producție pe sector 
n-a fost realizat pentru că majori
tatea brigăzilor din sector nu 
și-au îndeplinit sarcinile. Rămî-

•
• intrat în șut. Cu toate acestea
• in curtea minei Lupeni forfota în 
«loc să înceteze a crescut. Vestea 
J despre realizarea obținută de or-
* tocii comunistului Muszta Alexan.
♦ dru de la sectorul 11 a străbătut
* repede toate locurile de muncă 
J din subteran și de la suprafață.
• Un mare număr de muncitori,
* ingineri și tehnicieni așteaptă. să
* felicite pe harnicii mineri care 
J au obținut în cinstea celui de-al
* Hl-lea Congres al partidului cea 

mai mare viteză de avansare la 
pregătiri în cărbune, înlrcclnd 
în acest domeniu, pe bazin, cele 
mai mari realizări înregistrate în 
cursul anului 1959 și în primele 
cinci luni ale anului 1960.

Fanfara muncitorilor mineri,
i anunță ieșirea din mină a briga
nzii lui Muszta Alexandru. Tovară-
* șui Nagy Andrei, secretarul or- 
» ganizației de bază și inginerul
♦ Opriș Dumitru, șeful sectorului
* sînt emoționați.
♦ Emoționați de primirea căldu-
• roasă sînt și cei sărbătoriți. Pe
* rind, în cuvinte simple dar care .
♦ exprimă stimă și admirație pen-
♦ tru munca depusă, șeful sectoru-

planificată 
pe post și a redus 
cu 1,20 lei pe tona 
In primele rîn- 
obținerea acestor 

aflat brigăzile con-

Festivitate la

un 
asi- 
fără

lui, secretarul organizației dc 
bază și tovarășii din conducerea 
comitetului sindical pe exploata
re îi felicită pentru munca depU- 
să și pentru realizările obținute.

Din rîndul pionierilor școlii 
nr. 1, prezenți și ei la această 
festivitate, se desprinde condu
cătoarea unității, eleva Vereș 
Irina.

Glasul ei cristalin aduce 
salut fierbinte celor care le 
gură prin munca lor un trai 
griji, o copilărie fericită.

în ropotele de aplauze, comu
nistul Muszta Alexandru primește 
cravata roșie, de onoare, din mi
na pionierei. Ca prin farmec în 
brațele lui și în brațele orțacitor 
săi Antal Vasile și Cerchezan 
Fraricisc apar numeroase buche
te de flori.

Cită stimă, atenție și dragoste 
se acordă muncitorului de azi. 
Pentru o clipă trăsăturile de pe 
fața lui Muszta se întunecă. Cu 
vreo 15 ani în urmă, fiul țăra
nului sărac Muszta, din Corei, a 
cunoscut o altfel de viață, plină 
de umilință și de nevoi. Nu avea 
nici 14 ani cînd trudea din greu 
la fabrica de cărămizi a exploa-

nerea în urmă a unor brigăzi 
este o consecință îndeosebi a fap
tului că Ia unele locuri de mim-; 
că s-a lucrat cu un număr redus: 
de posturi din cauza absențelor! 
nemotivate și a învoirilor de 
multe ori nejustificate pe care le 
solicită unii muncitori.

Ce au făcut în fața acestor 
greutăți membrii și candidați! 
de partid ? Atît darea de seamă 
cît și unii vorbitori au arătat că 
acolo unde comuniștii nu au dat 
înapoi în fața greutăților, ei au 
mobilizat ortacii la învingerea 
lor. Asemenea exemple sînt bri
gadierii comuniști Kim Iosif, Lu- 
kacs Andrei. Brigăzile conduse 
de aceștia au întîmpinat greutăți 
— a arătat inginerul Caramete 
Vasile, șeful sectorului — dar 
muncind cu oamenii, luptînd pen
tru întărirea disciplinei în mun
că, brigăzile lor au obținut re
zultate însemnate. Dar au fost 
și brigadieri care n-au constituit 
exemple demne de urmat în în
vingerea greutăților, în îndepli
nirea sarcinilor de plan. A fost 
amintit de pildă, brigadierul De
meter Ioan, care absentează ne
motivat. Un alt brigadier care 
ridică primul glasul „nu se poa
te".' atunci cînd se ivesc greu
tăți, este și tov. Buliga Ilie.

In adunare a fost criticat și 
faptul că unii agitatori membri 
și candidați de partid n-au des-! 
fășurat o muncă politică eficien
tă și combativă pentru întărirea 
disciplinei 
lor. Tov. 
țilă Emil, 
pentru că 
nemotivat.

Adunarea generală a organi
zației de partid din sectorul IV 
B al minei Lupeni a elaborat 
măsuri pentru ca rămînerea în 
urmă a sectorului din luna tre
cută să fie recuperată în cursul 
lunii iunie. Ca minerii sectorului 
să întîmpine Congresul partidu
lui cu realizări1 cît mai mari. 
Pentru ca minerii șă obțină rea
lizări importanțe este necesar ca 
eforturile lor sa fie sprijinite co
respunzător atît de conducerea sec
torului. cît mai ales de tehni
cieni. Se vor obține succese dacă 
fiecare brigadă, fiecare muncitor 
își va face conștiincios datoria. 
Iată de ce este necesar ca biroul 
organizației de bază să acorde o 
deosebită . atenție întăririi muncii 
politice în rîndul colectivului, să 
asigure ca fiecare membru sau 
candidat de partid să devină un 
agitator înflăcărat, un militant 
activ în mobilizarea colectivului 
la întărirea disciplinei, la învin
gerea greutăților.

Adunarea generală a cerut bi
roului organizației de bază să 
muncească mai stăruitor pentru 
întărirea rîndurilor sale prin pri
mirea în partid a celor mai har
nici mineri din sector, să atragă

și lichidarea absențe- 
Angelescu loan, Fră- 

au fost aspru criticați! 
au absentat ei înșiși

(Continuare în pag. 3-a)

gura minei
*

tătarului Nun. Azi, alături ck * 
ceilalți mineri muncește cu rîvnă J 
mulțumind astfel partidului pen- ♦ 
tru viața sa nouă. In cinstea ce-» 
lui de-al IlI-lea Congres al par- * 
tidului, membrii brigăzii sale * 
și-au sporit de două ori angaja- • 
mente le, realizînd planul cu 215 J 
la sută. Nu-i ușor să realizezi J 
într-o lună 140 metri liniari îna- ♦ 
intare la pregătiri în cărbune nu- ♦ 
mai din ciocan de abataj. J

Și totuși recordul brigăzii lui• 
nu-i un secret. Răspunsul li dă J 
chiar tovarășul Muszta : Educația ♦ 
comunistă și dragostea față de » 
muncă — spune el — ele ne-au ț 
învățat să lucrăm neobosit în* 
cele trei schimburi cu 2—3 cio- ♦ 
cane de abataj deodată. In» 
cursul lunii mai la frontul nos- J 
tru de lucru ciocanele de abataj ♦ 
nu au avut nici o clipă de odih- • 
nă. Asta-i secretul. »

Dintr-un colț s-a apropiat so- ♦ 
ția și fiica lui Muszta. Au venit • 
și ele să-l felicite. In casa nouă, X 
recent construită cu împrumut de* 
stat, a fost pregătită o a doua* 
festivitate, de. data aceasta însă ♦ 
în sinul familiei. X

A. NICHIFOREL *
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PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI AL Ill-LEA
AL P. Fl. R. IN DEZBATEREA OAMENILOR MUNCII

Sarcini importante in desfășurarea 
muncii politice de masă

In toate minele, întreprinderile 
$i instituțiile din Valea Jiului au 
loc entuziaste adunări în cadrul 
cărora minerii, muncitorii, tehni
cienii dezbat proiectul de Direc
tive. ale celui de-al Ilî-lea Con
gres al P.M.R. pentru planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
și programul economic de perspec
tivă.

Adunările pentru dezbaterea pro
iectului Directivelor oglindesc cu 
deosebită putere bucuria și mîn- 
dria oamenilor muncii pentru im
portantele succese obținute sub 
conducerea partidului în opera de 
construire a socialismului, hotărî
rea lor de a nu-și precupeți efor
turile în lupta pentru înfăptuirea 
luminoaselor sarcini pe care parti
dul le pune în fața poporului. 
Ceea ce caracterizează dezbaterile 
este înalta răspundere cu care 
toți cei care muncesc analizează 
posibilitățile existente în fiecare 
mină sau întreprindere de îmbu
nătățire a muncii, de ridicare a 
activității lor la nivelul noilor 
sarcini elaborate de partid. Se 
nasc noi inițiative, se fac propu
neri pentru mai buna organizare 
a procesului de producție, se 
stabilesc măsuri concrete a căror 
aplicare va duce, fără îndoială, 
spre noi realizări. Dezbaterile 
care au loc în cadrul exploatări
lor carbonifere dovedesc preocu
parea minerilor, tehnicienilor și 
inginerilor pentru descoperirea și 
folosirea resurselor de creștere a 
productivității muncii, de micșo
rarea consumului de materia’ lem
nos, de îmbunătățire a calității 
și reducere a prețului de cost al 
cărbunelui. La minele Lupeni, A- 
ninoasa, Petrila, peste tot, oame
nii muncii vin la aceste adunări 
de dezbatere a proiectului de Di
rective cu propuneri valoroase pri
vind îmbunătățirea muncii, și își 
iau angajamente, mult sporite, în 
marea întrecere ce se desfășoară 
în întîmpinarea celui de-al Ilî-lea 
Congres al P.M.R.

Pentru ca fiecare om al mun
cii să cunoască temeinic proiec
tul de Directive, organizațiile de 
partid trebuie să pună în centrul 
atenției muncii politice pe care o 
desfășoară popularizarea acestui 
important document. Meritorie în 
această privință este inițiativa co
mitetului de partid al minei Pe- 
trila de a edita operativ ediții ale 
gazetei de perete consacrate popu
larizării proiectului de Directive,

a succeselor pe care 
tehnicienii acestei ex- 
obțin în, întîmpinarea

MAI BINE,
In sala de festivități a clubu

lui muncitoresc din Lupeni era 
o mare animație. Erau adunați 
sute de oameni, tineri și vîrstnici, 
comuniști și nemembri de partid, 
mineri, ingineri și tehnicieni ai 
sectorului 1 A al minei Lupeni. 
Se anunțase adunarea generală 
deschisă a organizației de bază 
din sector pentru dezbaterea pro
iectului de Directive ale celui 
de-al lJI-lea Congres al P.M.R. 
și aproape întregul colectiv al 
sectorului era de față.

Rînd pe rînd, în cuvinte sim
ple, izvorîte din inimă, partici- 
panții la adunare și-au expri
mat adînca lor recunoștință față 
de politica înțeleaptă a partidu
lui și hotărîrea de a lupta cu 
toate forțele pentru înfăptuirea 
grandiosului program de dezvol
tare economică a țării. Vorbea 
comunistul Feher Vasile. respon
sabilul unei brigăzi fruntașe din 
sector •

— Noi, minerii, a spus briga
dierul, ne bucurăm de minuna
tele prevederi ale proiectului de 
Directive elaborate de partid, de 
perspectivele mărețe pe care ni 
le înfățișează acest grandios 
program de dezvoltare a econo
miei naționale.

Sîntem hotărîți să ne dezvoltăm realizările

precum și 
minerii și 
ploatări le 
Congresului partidului. Organiza
țiile de bază din sectoarele I A, 
II de la mina Lupeni, II de la 
mina Aninoasa ș.a. au indicat a- 
gltatorilor să studieze temeinic 
prevederile proiectului Directive
lor și să le popularizeze larg, în 
cadrul convorbirilor pe care le or
ganizează, să antreneze pe cei cu 
oare lucrează împreună la înlătu
rarea lipsurilor care mai există, la 
descoperirea și folosirea resurse
lor interne în vederea obținerii 
de realizări sporite în creșterea 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea 
calității produselor.

Este însă necesar ca paralel cu 
dezbaterea în adunări, să se a- 
corde o atenție tot mai mare 
popularizării proiectului de Direc
tive prin toate formele muncii po
litice de masă. Unele 
de bază, cum sînt cele 
rele I, IV de la mina 
au Instruit agitatorii 
privință. La mina Aninoasa gaze
ta de perete nu publică decît pu
ține articole prin care să popu
larizeze larg obiectivele pe care 
proiectul de Directive le pune în 
fața industriei carbonifere, cum 
trebuie muncit pentru îndeplini
rea lor. Agitația vizuală, trebuie 
sâ popularizeze larg, prin grafice 
sugestive, prin texte bine alese 
importantele prevederi ale proiec
tului de Directive, să cheme ma
sele largi de oameni al muncii la 
transpunerea lor în viață.

Popularizarea proiectului 
rectivelor, a inițiativelor și pro
punerilor oamenilor muncii, tre
buie să stea în permanență în 
trul atenției muncii politice 
fășurate de organizațiile de par
tid. In acest -seop este necesar ca 
comitetele de partid să ajute bi
rourile organizațiilor de bază în 
instruirea operativă a agitatorilor, 
a colectivelor de redacție ale ga
zetelor de perete, a colectivelor 
stațiilor de radioamplificare, și 
astfel ca toate formele muncii po
litice de masă să contribuie e- 
fectiv la popularizarea proiectu
lui de Directive, la antrenarea 
maselor largi de oameni ai mun
cii spre a întîmpina istoricul e- 
venlment care se apropie — cel 
de-al Ilî-lea Congres al P.M.R. 
— cu realizări deosebite.

Colectivul sectorului V al minei 
Lonea a primit cu deosebită bu
curie proiectul de Directive ale 
celui de-al TIT-lea Congres al 
partidului și vede în el un pro
gram măreț de dezvoltare a econo
miei naționale și creștere a bună
stării materiale și culturale a 
poporului muncitor.

Proiectul de Directive pune în 
fața muncitorilor din industria 
cărbunelui sarcini importante In 
anii ce urmează producția de căr
bune va crește simțitor. Producti
vitatea muncii în industria car
boniferă va crește în perioada 
1960—1965 cu circa 40 la sută.

La înfăptuirea acestor preve
deri este chemată să contribuie 
și mina Lonea. In acest scop, din 
inițiativa organizației de bază

și inginerii cercetează 
abataj la fata locului,

tehnicienii 
în fiecare 
împreună cu minerii, posibilitățile 
de creștere a productivității mun
cii și de reducere a prețului de 
cost.

In cadrul întrecerii desfășurate 
în cinstea Congresului noi ne-am 
angajat să dăm 1500 tone cărbu
ne peste plan, să depășim cu 5 
la sută randamentul planificat, sa 
reducem cu 1 la sută prețul de 
cost al cărbunelui, iar producția 
extrasă să fie de bună calitate.

Colectivul sectorului nostru în 
frunte cu comuniștii a reușit să 
se achite cu cinste de angajamen
tul luat. Noi am dat cu 1552 tone 
de cărbune mai mult decît ne-am 
angajat, obținînd în același timp

un randament cu 0,145 tone pe 
post mai mare de cit cel planiti. 
cat. De asemenea în acest an noi 
am realizat 90.000 lei economii la 
prețul de cost al cărbunelui.

In urma rezultatelor obținute 
colectivul nostru se situează în> 
fruntea întrecerii socialiste pe 
mină. Proiectul de Directive cons
tituie pentru noi un imbold în 
muncă. Sîntem hotărîți să nu pre
cupețim nici un efort pentru a 
cîștiga drapelul de sector fruntaș 
pe mină în cinstea celui de-al 
Ilî-lea Congres al partidului, așa 
cum l-am cîștigat 
celui de-al II-lea 
partidului.

ing. NICOLAF.
șeful sectorului V mina Lonea

și în cinstea 
Congres al

MARIAN

*♦*♦*♦**

organizații 
din sectoa- 
Vulcan nu 
în această

Di'

cen- 
des-

Avem posibilifâfi de reducere a consumului 
de material lemnos

sif, 
mus 
cuvîntul și-au exprimat hotărîre 
de a munci cu însuflețire pent»., 
reducerea consumului de mate
rial lemnos.

De mult interes s-a bucurat 
propunerea de a se monta pe 
conducta de aer, în dreptul fiecă
rei figuri în abatajele în trepte 
cîte 1—2 robinete de cuplare a 
furtunului de aer. In felul acesta 
vor putea lucra pe fiecare figură 
cîte 1—2 oameni cu ciocanele de 
abataj la tăierea cărbunelui, și 
randamentul va crește mult.

Tovarășii din biroul organiza
ției de bază, tehnicienii au notat 
cu atenție propunerile privind 
îmbunătățirea procesului de pro
ducție în sector, ca prin aplica
rea lor să creeze colectivului sec
torului condiții pentru noi și im
portante succese în producție.

Cifrele proiectului de Directi
ve privind dezvoltarea vertigi
noasă a industriei carbonifere, 
erau binecunoscute tuturor din 
sector și totuși, în spațiul res- 
trîns al biroului sectorului II de 
la mina Aninoasa s-au strîns a- 
proape toți minerii și tehnicienii 
ce lucraseră în schimbul de di
mineață.

Hegediiș Dănilă, Hemeric Ma
tei, Cosma Remus, Tîstea Ale
xandru și ceilalți brigadieri ve- 
niți la adunarea pentru dezbate
rea proiectului de Directive, dis
cutaseră nu odată cu ortacii lor 
despre felul în care trebuie mun
cit pentru îndeplinirea noilor sar
cini trasate de partid.

—- Proiectul Directivelor, spu
nea tov. Crîznic Dionisie, secre
tarul organizației de bază, des
chide perspective mărețe în fața 
industriei noastre carbonifere. 
Vom îndeplini cu cinste sarcina 
de a spori substanțial producția 
de cărbune. Forțe avem, dovadă 
stau succesele mari pe care co
lectivul sectorului nostru le ob
ține în întrecerea în întîmpina
rea Congresului partidului: în 
luna mai am extras peste plan 
630 tone de cărbune, iar prețul 
de cost pe tonă e mai mic cu 6 
lei decît cel planificat.

MAI SPORNIC,
MAI ECONOMICOS

Și într-adevăr minerii, cărora 
regimul burghezo-moșieresc le-a 
stors în trecut ultima picătură 
de sudoare, i-a jefuit, i-a bat
jocorit și masacrat în 1929 — în
țeleg adînc semnificația proiec
tului Directivelor. Minerii, care 
în 1945 înfometați de anii de 
război s-au avîntat la chemarea 
partidului în lupta pentru spo
rirea producției de cărbune, pen
tru refacerea economiei țării, au 
urmat cu încredere calea arătată 
de partid și au învins, cucerin- 
du-și, împreună cu întregul po
por o viață liberă, fericită, dem
nă de munca lor eroică.

— Succesele noastre de pînă 
acum sînt un rod al eforturilor 
noastre, al încrederii pe care o 
are poporul nostru în politica 
partidului — a arătat Feher Va- 
sile. — Acum partidul ne pune 
în față noi obiective, ne cheamă 
să mergem înainte, să ne facem 
viața mai îmbelșugată, tot mai 
fericită. Vom păși cu încredere pe 
calea arătată de partid, spre de- 
săvîrșirea construcției socialiste, 
vom pune bazele viitorului mă
reț a celor ce muncesc: comu
nismul 1

Asemenea lui Feher Vasile și. 
ceilalți vorbitori care au luat cu-

vîntul și-au exprimat hotărîrea 
de a nu-și precupeți eforturile 
pentru îndeplinirea sarcinilor ca
re le stau în față.

...Cu săptămîni în urmă cînd 
a pornit întrecerea în cinstea 
Congresului partidului, minerii 
sectorului I A și-au fixat obiec
tive însemnate. Ei au hotărît, 
printre altele, să realizeze o eco
nomie de 155.000 lei prin reduce
rea prețului de cost. Acum mi
nerii sectorului IA — fruntași 
pe exploatare — raportează : an
gajamentul luat în privința rea
lizării de economii e aproape în
deplinit, sectorul a realizat pînă 
acum o economie de 145.337 lei. 
Minerii din abatajele sectorului 
au sporit productivitatea muncii 
de la 3,400 la 4,400 tone pe post.

Tovarășii Fodor Petru, Gheor- 
ghe Alexandru, Croitorii loan, 
Stern Ioan precum și alți vorbi
tori care au luat cuvîntul în ca
drul dezbaterii proiectului de 
Directive, și-au exprimat hotărî
rea de a munci mai bine, mai 
spornic, mai judicios, pentru a 
spori productivitatea muncii, pen
tru a reduce consumul de mate
rial lemnos și exploziv, pentru a 
da producție de calitate.

Adunarea pentru dezbaterea

In cuvîntul său, minerul șef 
de schimb Tîștea Alexandru, care 
lucrează într-un abataj frontal cu 
trepte răsturnate de pe stratul 9, 
a arătat că împreună cu tovarășii 
cu care lucrează, au analizat po
sibilitățile de reducere a consu
mului de material lemnos. Pu
tem face mult în această direc
ție — a spus el. Noi, de acum 
înainte, vom răpi în fiecare lună 
lemn pentru cel puțin 20 de stive 
de siguranță. La 3 zile — două 
stive — aceasta este lozinca noas- 
rtă. Propunem ca la toate aba
tajele în figuri să se analizeze 
posibilitățile existente și să se ia 
măsuri de refolosire a materialu
lui lemnos răpit. Și încă un lu
cru : în abatajele în figuri să se 
aducă pentru susținere numai 
lemn șorolit, căci mina . are o 
mașină de șorolit ce trebuie fo
losită din plin. Astfel noi vom 
cîștiga mult timp, care ne va da 
posibilitate să sporim randa- 
mentele. <

Minerul Dumitraș Traian a a-? 
rătat în cuvîntul său că în urmai 
sarcinilor trasate de proiectul de* 
Directive, brigada din care face? 
parte și-a stabilit, printre obiec-» 
tivele de întrecere, să răpească f 
și să refolosească lunar cîte 10? 
m. c. material lemnos. Berei lo-î

■ t   i 
proiectului de Directive a consti- J 
tuit pentru colectivul sectorului» 
un prilej de a analiza activitatea ♦ 
sectorului, a brigăzilor din aba-♦ 
taje și pregătiri. ♦

Din partea comitetului secției? 
sindicale a luat cuvîntul în adu- * 
nare tehnicianul Nagy Carol. \

— Pentru a obține rezultate; 
tot mai bune în întrecerea în » 
cinstea Congresului partidului, a i 
arătat tov. Nagy, biroul organi-1 
zației de bază și comitetul de ? 
secție au luat noi măsuri pentru s 
intensificarea întrecerii între bri-» 
găzile din sector. întrecerea pre- i 
vede realizarea planului de pro- ? 
ducție la toți indicii, sporirea» 
productivității muncii cu cel pu- ț 
țin 500 kg. pe post, armarea a- ’ 
batajelor conform monografiei, 
îmbunătățirea calității producției ? 
lichidarea absențelor nemotivate» 
și altele.

Minerii din sectorul I A al mi-^ 
nei Lupeni și-au exprimat hotă-» 
rîrea 
drul 
stea 
a nu 
tru a 
cini pe care le pune proiectul de» 
Directive în fața industriei car-? 
bonifere. »

I. DUBEK 4

Czega Ludovic, Cosnia Re- 
și multi alții care au luat

Din propunerile 
oamenilor muncii

.4

t 
f
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♦• MĂNESCU SFETOZAR, 

secretarul organizației de bază 
din sectorul III al minei Vul
can : Reducerea consumului de 
lemn de mină la 35 m. c. pe 
mia de tone de cărbune pină 
în 1965 constituie una din im- * 
portantele sarcini trasate in- « 
dustriei carbonifere prin pro- * 
iectul de Directive. In această * 
direcție propun să se studieze 
de către organele tehnice ale 
minelor noastre posibilitățile 
de introducere a armăturilor 
metalice și în abatajele în fi
guri din minele Văii Jiului. 
Rezolvarea acestei probleme, 
acolo unde există posibilități, 
ar crea resurse importante de 
micșorare a consumului speci
fic de lemn de mină.

4
4

VASILE — 
economisirea 

de muncă

• MITROCZI 
Lupeni. Pentru 
unui mare volum 
manuală ce se cheltuiește în 
prezent la mina Lupeni pen
tru descărcarea materialului 
lemnos din vagoanele C.F.R., 
propune ca la depozitul de 
lemne al acestei exploatări să 
se construiască Ins+alnțil 
descărcare mecanizată a 
goanelor de mare tonal

de
va-

di-
de a munci cu elan în ca-? 
întrecerii socialiste în cin-j 
Congresului partidului, de| 
precupeți nici un efort pen-? 
da viață importantelor sar-j

ț
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• PUȘCARU FM1LIAN. 
rectorul Filaturii Lup°ni Pen
tru folosirea deplină a supra
fețelor de nroductie existente 
la Filatura Lunenî, să se trea
că la modernizarea unor ma
șini, ceea ce va permite dubla 
rea caoacităt’i de producție a 
acestor mașini si îmbunătăți
rea calității firelor.
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din conduce- 
lemne al mi- 
prea avut de 
spiritul lor

SE POATE
E mare lucru să fii gospodar. 

Iți aranjezi ograda și casa cu 
gust încît ori cine le-ar privi 
nu poate să nu aprecieze că aci 
locuiește un om priceput. Dar și 
mai mare lucru e să te dovedești 
bun gospodar al avutului ob
ștesc. al- unei ogrăzi de propor
ția depozitului de lemne al mi
nei Aninoasa de exemplu. înain
te vreme, tovarășii 
rea depozitului de 
nei Aninoasa n-au 
ce să se laude cu 
gospodăresc. Lemnul și cheres
teaua aruncate vraiște, noroiul 
și băltoacele erau doar cîțiva in
dici că aici buna gospodărire e 
lăsată pe planul al doilea. A- 
ceastă stare de lucruri a fost 
aspru criticată la timpul său. 
Critica n-a rămas fără rezultat. 
Organizația de bază, tn frunte 
cu tovarășul Radtily Ladislau, 
secretarul ei. a analizat temeinic 

de lucruri, a mobilizat în- 
colectiv la muncă activă 
transformarea depozitului 

ogradă a unor buni gos-

starea 
tregul 
pentru 
într-o 
podari

Că au reușit în bună măsură 
o spune aspectul de acum al de
pozitului. Lemnele sînt stivuite 
la sfoară pe esențe și dimensiuni, 
scîndurile aranjate de mai mare 
dragul, cu un acoperiș protector 
împotriva ploilor. Stivuirea lem
nelor se făcea însă cu greutate. 
Pentru a ușura efectuarea aces
tei operații, tovarășul inginer 
^zabo, șeful sectorului VII a ve
nit cu o inovație. A adus cocos- 
tîrcul. Așa-i spun muncitorii 
scheletului metalic cu bandă de 
cauciuc, care le-a ajutat să ri
dice lemnele la înălțimi mari și 
fără efort. Cu această bandă sti
vuirea s-a desfășurat cu spor. 
Apoi a început munca de aran
jare a bolfarilor. La toate aces
te acțiuni participă cu însufleți
re întregul colectiv în frunte cu 
tovarășul Desrobitu Virgil, șeful 
depozitului și Oliver Petru.

Acesta e doar începutul. Co
lectivul depozitului de lemne e 
hotărît ca în cinstea celui de-al 
111-lea Congres al partidului să 
obțină noi realizări. Printre al
tei» s-a preconizat nivelarea și 
cr lizarea terenului, schimba
re ierăstrăului circular și a ce
lorlalte utilaje într-o hală nouă 
șî multe altele.

Realizările de pînă acum do
vedesc că gospodarii de la depo
zitul de lemne al minei. Aninoa- 
sa au șters din afirmația nu se 
poate pe NU și a rămas se poate,

D, CRIȘAN

Educarea candldafllor — sarcină permanentă 
și de mare răspundere

merită această înaltă cinste, 
la începutul anului și oînă 

prezent, organizația de bază 
aici a primit în rîndurile sale 
număr de 18 candidați de

Munca de educare a candida
tilor de partid, pregătirea lor în 
vederea intrării în partid, este 
una din sarcinile cele mai im
portante ale organizațiilor de 
partid, ale tuturor comuniștilor.

Avînd în centrul activității lor 
întărirea continuă a rîndurilor 
organizației de bază, comuniștii 
din sectorul IV al minei Petrila 
veghează ca în rîndul candidați- 
lor să fie primiți cei mai buni 
muncitori, fruntași în producție 
și în activitatea obștească, oa
meni care au dovedit prin fapte 
că
De 
în 
de 
un 
partid printre care se numără și

' toy. Hanger Aurel. Ale.xe loan, 
Cardos Gavrilă, Cîmpu Pantili- 
mon, mineri și tehnicieni frun
tași. Ținînd cont de faptul că în 
educarea candidatilor de partid 
atragerea lor din, prima zi a pri
mirii în partid la activitatea con
cretă pentru îndeplinirea sarcini
lor ce stau în fata organizației

Fiecare membru de partid 
un militant activ !

Să fim alături de mineri
și în activitatea culturală

(Urmare din pag. I-a)

la 
Și

muncă activul fără de partid 
să acorde mai multă atenție 

conducerii organizațiilor de sin
dicat și U.T.M., ca acestea să-și 
îmbunătățească activitatea educa
tivă în rîndul 
rului. Biroului 
bază i s-a cerut 
muncă colectivă,

colectivului secto- 
organizației de 
să desfășoare o 
să se preocupe

Angajamentul utemiștilor
de mult termocentrala Pa-Nu 

roșeni a obținut drapelul de u- 
zină fruntașă pe ramură. La a- 
cest succes atît de important o 
contribuție însemnată a adus-o 
și tineretul din secția reparații 
care a obținut în această peri
oadă o serie de realizări fru
moase. De cîte ori au fost soli
citați să lucreze suplimentar pen
tru preîntîmpinarea deranjamen-

★

o Întrebare

cu credit acordat de

In ultimii ani, pe strada Ghe
orghe Șincai din Lupeni au apă
rut edificii noi: case individuale, 
construite 
stat. Unele sînt terminate, altele 
in curs de finisare interioară șt 
exterioară. Strada acum e mai 
frumoasă. Și locuitorii o îngrijesc 
cu mai multă tragere de inimă

Și totuși, dacă ar avea glas, 
strada Gheorghe Șincai s-ar 
plînge, și pe bună dreptate. Aci 
sînt două podețe rupte din cauza 
cărora nu pot trece mașinii* 
LCD pentru ridicarea resturilor 
menajere și nici mașinile desti
nate pentru transportul cărbuni
lor la domiciliu.

Grupa de partid într-o ședință 
a hotărît să mobilizeze pe toți lo
cuitorii acestei stră2i la repararea 
podețelor. E nevoie însă de ma
terial lemnos. De unde să-l pro
cure ?

Tovarășul Cristea (vicepreșe
dinte al sfatului popular Lupeni) 
a trecut pe strada respectivă, a 
văzut starea în care se află po
dețele, și.. atît

Vor aștepta încă mult locuito
rii de pe strada Gheorghe Șincai 
pîr.ă ce se va remedia acest nea
juns ?

M. LAZUR

o însemnătate deosebită, bi
le repartizează sarcini con

ch iar în adunarea gene-

are 
roul 
crete 
rală în care au fost primiți. Tot
odată candidați! sînt dati în gri
ja celor mai buni membri de 
partid care se ocupă de pregăti
rea lor în timpul stagiului de 
candidat. Așa s-a procedat, de e- 
xemplu, cu tov. Acs Andrei, mais
tru mecanic de schimb. Candida
tul Acs Andrei a primit ca sar
cină să se ocupe îndeaproape de 
buna întreținere a instalațiilor 
mecanice din sector si scoaterea 
din mină a celor uzate pentru a 
fi recondiționate. Sarcina de a-1 
ajuta să se pregătească pentru a 
intra în rîndul membrilor de 
partid a fost încredințată comu
nistului Pădureanu Ioan. Multi 
candidați de partid au munci de 
răspundere în organizațiile de 
masă, iar alții fac parte din co
lectivul de agitatori.

Dar activitatea de educare a 
candidatilor nu se reduce însă 
numai la repartizarea de sarcini 
Rolul hotărîtor în această muncă 
îl are controlul riguros și siste
matic asupra felului în care can-

mult de educarea partinică mai
și activizarea tuturor membrilor 
și candidaților de partid.

îndeplinind hotărîrile adunării 
generale, comuniștii din sectorul 
IV B al minei Lupeni vor obține cu 
siguranță succese însemnate în 
mobilizarea minerilor din sector 
la înfăptuirea mărețelor sarcini 
puse de partid în proiectul de 
Directive ale celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R.

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

telor care s-ar fi putut ivi la cen
trală, tinerii nu și-au precupețit 
timpul și nici eforturile.

Acum cînd sîntem în prag de 
a începe reparațiile la cele trei 
grupuri, tineretul secției noastre 
și-a luat angajamentul de a 
nu-și precupeți nici un efort pen
tru ca lucrările să fie de foarte 
bună calitate, să economisească 
materiale, să fie punctuali la 
serviciu, astfel ca agregatele să 
fie date în exploatare cu două 
zile înainte de vreme.

Acesta este unul din angaja
mentele tinerilor din secția re
parații a termocentralei Paro- 
șeni în cinstea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

C. PREDA 
corespondent

♦

♦
♦
♦
♦

Printre cititorii permanenți ai bibliotecii clubului munci
toresc din Petrila se numără și tovarășii Kibedi Anton și Fi- 
roiu loan. Aproape zilnic, ei vin la bibliotecă pentru a-și îm
bogăți cunoștințele politice și de cultură generală, citind cu 
nesaț multe cărți. iN CLIȘEU: Tovarășii Kibedi Anton și 
Firoiu Ioan discutînd asupra celor citite.
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didații de partid își îndeplinesc 
sarcinile trasate. Candidate, 
fiind comuniști în formare, au 
nevoie de o îndrumare concretă, 
de un ajutor permanent

In ultimul timp însă biroul or
ganizației de bază a neglijat a- 
ceastă latură a educării candida
tilor, controlul îndeplinirii sarci
nilor trasate acestora. Numai așa 
se explică faptul că unii candi
dați se prezintă slab pregătiți 
pentru a fi primiți în rîndul 
membrilor de partid. In timpul 
candidaturii, candidatul de partid 
Simion Anton nu s-a străduit să 
se ridice la nivelul cerut unui 
membru de partid. In producție 
nu-și îndeplinește sarcinile cu 
conștiinciozitate, face chiar și 
nemotivate. Datorită acestui fapt 
adunarea generală care a discu
tat cererea lui de primire în 
partid a hotărît să-i prelungeas
că cu încă 6 luni stagiul de can
didatură. Slab pregătit, mai ales 
din punct de vedere politic, s-a 
prezentat în fata adunării gene
rale și candidatul de partid Țur- 
cas loan.

Pe bună dreptate toți membrii

Teatrul, corul, dansurile, reci
tările, sînt astăzi îmbrățișate de 
un număr tot mai mare de oa
meni ai muncii care, folosind din 
plin condițiile materiale create 
de statul nostru, își îmbogățesc 
necontenit cunoștințele de cultu
ră generală, devin oameni cu o 
pregătire temeinică și multilate
rală. Intr-adevăr toti iubesc arta. 
Din păcate însă, unii o neglijea
ză, nu în sensul că nu le place 
să vadă un teatru sau să as
culte un cor, ci în sensul că nu 
participă ei înșiși la aceste for
mații alături de mineri, de lăcă
tuși sau electricieni, cu toate că 
au aptitudini în această direcție.

De ce în formațiile artistice a- 
matoare ale clubului muncitoresc 
din Petrila sînt prea putini teh
nicieni, ingineri și funcționari ?

— Nu avem timp, sîntem foar- 
de ser- 
această 

activita- 
cei mai

te ocupați cu sarcinile 
viciu — își motivează 
lipsă de participare la 
tea formațiilor culturale,
multi ingineri și tehnicieni.

Dar acei ingineri, tehnicieni și 
funcționari care pe lîngă sarci
nile de serviciu, depun și o in
tensă muncă culturală, de unde 
găsesc timp pentru aceasta ? Dar 
minerul și lăcătușul care mun
cește din greu avînd nevoie de

ț
*
*
*
i
i
ț
i

' de partid care au participat la 
discuțiile din cadrul recentei a- 
dunări generale au criticat bi
roul pentru faptul că a neglijat 
controlul și îndrumarea activită
ții candidatilor de partid, mărgi- 
nindu-se la trasarea de sarcini.

Sporind în continuu exigenta 
fată de calitățile morale și poli
tice ale celor ce intră în partid, 
biroul și toți membrii organiza
ției de partid nu trebuie să piar
dă din vedere faptul că educarea 
partinică a candidatilor este o 
muncă cu caracter permanent, o 
sarcină de mare răspundere. In 
acest scop se cere să folosim mij
loacele cele mai variate și efi
ciente. Este indicat ca învățînd 
din experiența altor organizații 
de partid, biroul să introducă și 
în organizația noastră regula ca 
la fiecare adunare generală unul 
sau doi candidați să raporteze 
pe scurt asupra felului în care 
își îndeplinesc sarcinile.

Preocupîndu-se în permanență 
și cu răspundere de educarea 
candidaților, biroul organizației 
de bază, toți comuniștii din sec
torul IV al minei Petrila, vor a- 
sigura ca fiecare candidat să de
vină un luptător activ pentru în
făptuirea politicii partidului.

1. MUREȘAN 

odihnă, de unde are timp să vină 
și la cor ?

Oare tov. ing. Felea Mircea, 
nu are sarcini de serviciu? Dar; 
pe lîngă acestea, el sprijină ac
tivitatea artistică din cadrul clu
bului, prin participarea activă în 
cadrul formației de teatru.

La cor, sînt văzuti cu regula
ritate la repetiții, tovarășii: Io- 
nescu Constantin. Makrinski Ni- 
colae, Frunză Anuta, Popescu 
Maria, Iancu Elena, de la mina 
Petrila, sau Bertoti Eleonora, 
Szedlacsek Aurica. Lorentz Hen
rich, lorga Culcea și Gogoșan 
Oprea de la preparația Petrila,

Ne întrebăm însă, de ce hu 
vin alături de ei și alti tineri 
ingineri și tehnicieni pentru a 
contribui și ei la îmbunătățirea 
activității ? De ce tineri ingineri 
ca Vîlcea Nicolae, Enculescu Sil
via, Crăiescu loan, Hanghiuc 
Eugenia, Pîs Afrodita, Gheoi- 
ghiade Ghizela nu participă la 
activitatea artistică ?

Ei trebuie să fie alături de mi
neri și în activitatea culturală 
nu numai în producție.

Acum, cînd sîntem în pragul 
concursului formațiilor de artiști 
amatori, faza raională, muncito
rii, funcționarii și tehnicienii din 
formațiile artistice amatoare de 
la Petrila fac un apel călduros 
către inginerii și tehnicienii de 
la mină și preparație să sprijine 
formațiile artistice prin aportul 
lor personal alături de noi pen
tru o bună reușită la concurs.

GH. ECOBESCU 
tehnician la preparația Petrila

Grijă deosebită față 
de spațiul locativ 
întreprinderea de locuințe și 

localuri din Petroșani a luat fiin. 
tă la începutul anului curent a» 
vînd drept scop mai buna gospo
dărire a fondului de locuințe pro
prietate de stat, fond aflat pînă 
la această dată în administrarea 
diferitelor întreprinderi, organi
zații economice de stat etc.

Pînă în prezent I.L.L. Petro
șani a terminat cu reinventarierea 
și preluarea imobilelor clădite în 
Valea Jiului, precum și cu înche
ierea contractelor cu fiecare loca
tar și organizație socialistă —• 
stabilindu-se chiriile respective 
conform normelor legale în vi
goare la zeci de mii locatari. In 
cepînd cu 1 martie sa trecut la 
activitatea de întreținere curentă, 
făcîndu-se reparații și văruiri- la 
sute de imobile. In prezent, preo
cupările principale ale colectivului 
I.L.L. sînt îndreptate spre între
ținerea imobilelor clădite aflate 
în administrație proprie prin re
parații curente, precum și repara
rea locuințelor și instalațiilor 
anexe — cu plata în rate, în con
formitate cu hotărîrile în vigoare.

O deosebită atenție se dă imo
bilelor primite de la întreprinde
rile și instituțiile bugetare de 
subordonare republicană care au 
fost slab întreținute din lipsă da 
fonduri speciale cit și din delă
sarea și neglijența unor locatari.

Dar pentru ca întreprinderea 
să-și poată duce activitatea în bu
ne condițiuni și pentru a face fa
ță scopului pentru care a fost 
creată, pe lîngă activitatea între
prinderii și obligațiunile de ad
ministrare ce decurg din normele 
legale, este necesar ca șl zecile 
de mii de locatari — oameni ai 
muncii din Valea Jiului — să cu
noască obligațiile legale ce le re
vin. Mai mult chiar, peste aceste 
obligațiuni, ei sînt chemați să a- 
iute voluntar organele întreprin
derii la o cît mai bună gospodă
rire a spațiului locativ ocupat de 
fiecare chiriaș, contribuind astfel 
la realizarea menținerii spațiului 
de locuit în condijiuni cît mai bu
ne, în folosul fiecăruia și pentru 
toți oamenii muncii din Valea Jiu
lui, el fiind avut obștesc, bun al 
poporului.
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Răspunsurile date de N. S. Hrușciov 
la conferința de. presă de la Kremlin

N. S. Hrușciov 
va vizita Cuba

această declarație neinteligentă. 
Ea aratp că S.U.A. se situează 
pe vechile poziții, continuînd să 
insiste asupra dreptului de a e- 
fectua zboruri de spionaj. Prin 
această declarație, S.U.A. par a 
spune aliaților: nu vă temeți 
dacă U.R.S.S. va distruge prin 
bombardament bazele de pe teri
toriul vostru, vom veni la înmor- 
mîntarea voastră. înseamnă că 
S.U.A. vor ca aliații să plătească 
cu sîngele lor acțiunile agresive 
ale S.U.A.

Răspunzînd la întrebarea dacă 
va exista drept de veto în orga
nul de control care este prevăzut 
în noile propuneri sovietice, N. S. 
Hrușciov a răspuns că U.R.S.S. 
a prezentat propuneri cu privire 
la dezarmare dar nu a făcut nici 
un fel de propuneri cu privire 
la revizuirea cartei O.N.U. și că 
înțelepciunea și forța acestei 
Carte rezidă în dreptul de veto. 

N. S. Hrușciov a fost întrebat 
ce părere are în legătură cu zvo
nurile care circulă în Occident 
potrivit cărora s>-ar putea ca con
ferința la nivel înalt să nu aibă 
loc nici peste 6—8 luni.

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat că această conferință 
este necesară nu numai Uniunii 
Sovietice ci tuturor țărilor. Dacă 
ei cred, a adăugat el, că amîna- 
rea conferinței la nivel înalt va 

viov a răspuns că el consideră împiedica rezolvarea problemei

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 3 iunie, la Kremlin, a avut 
loc o conferință de presă care a 
durat peste două ore și la care 
N. S. Hrușciov a răspuns la în
trebările corespondenților.

La întrebarea cu privire la po
ziția iui N. S. Hrușciov față de 
declarația mareșalului Malinovski 
care a ordonat să se dea o lo
vitură bazei de decolare a avio
nului care ar viola spațiul aerian 
al U.R.S.S. și al țărilor socialis
te, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a răspuns că 
spusele ministrului Apărării al 
U.R.S.S. trebuie înțeles ad-lite- 
ram. El a spus răspicat că dacă 
avioane străine vor pătrunde în 
spațiul aerian al Uniunii Sovie
tice; acestea vor fi doborîte, a 
declarat N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
se va da o lovitură bazelor de 
Unde vor decola aceste avioane 
și a adăugat că ordinul minis
trului Apărării va fi îndeplinit 
întocmai. Din aceasta trebuie să 
se tragă concluzii serioase.

Uniunea Sovietică are mijloace 
pentru a pedepsi pe cel care va 
săvîrși o agresiune, a spus N. S. 
Hrușciov.

întrebat ce părere are în legă
tură cu declarația lui White că 
S.U.A, își vor îndeplini obliga
țiile față de aliați, N. S. Hruș-

GREVA GENERALĂ LA BROADWAY
NEW YORK (Agerpres). — 

La 2 iunie greva actorilor și per
sonalului tehnic de la cele 22 de 
teatre de pe Broadway a devenit 
generală în urma hotărîrii patro
nilor de a închide porțile tuturor 
teatrelor ca măsură „represivă" 
împotriva greviștilor.

După cum transmite agenția 
U.P.L, aceasta este prima grevă 
a actorilor din New York în ul
timii 41 de ani. Sindicatul acto
rilor a hotărît să declanșeze gre-

va ca urmare a refuzului patro
nilor de a mări salariile, a intro
duce un nou sistem de pensiona
re și a îmbunătăți condițiile de 
muncă din teatre. Potrivit relată
rilor agențiilor de presă, actorii 
protestează de asemenea împotri
va dreptului patronilor de a-î 
concedia în caz de boală, precum 
și a faptului că trebuie să joace 
în teatre invadate de șobolani și 
lipsite de cele mai elementare 
condiții de igienă.
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o Cea mai modernă stafie de protecție, în afară de cele g8
8
8
8
8

seismică din Europa
BERLIN 4 (Agerpres).
Recent, în regiunea Gera, din 

o R. D. Germană, a început con- 
o struirea celei mai moderne sta- 
o ții seismice din Europa. Ea va 
o fi înzestrată cu un nou tip de 
o seismograf pentru măsurarea 
o celor mai mici vibrații. Noul 
g seismograf va fi instalat într-o 
g galerie de circa 100 metri săpa- 
8‘ă în stîncă.

7.0Q0 ha. de perdele forestiere o 
aparținînd statului. §

In vederea îmbunătățirii con- g 
dițiunilor climaterice nefavora- o 
bile, în anii viitori se vor 
plantații forestiere și în 
estul Bulgariei.

face o 
sud- g

8
8
8

Uzina prieteniei
HANOI 4 (Agerpres). 
In provincia Hai Nin

9 
O 
8
8 Vietnamul de nord, situată la 
8 frontiera chineză s-a terminat 
8 recent construirea „Uzinei prie- 
8 teniei", prima uzină construc- 
8 toare de mașini din această pro- 
8 vincie. Ea a fost realizată și u- 
® tilată cu ajutorul oamenilor 
" muncii din provincia chineză 
o Guandun, care au trimis un fur- 
£ nai cu o capacitate de 2.000 
° tone de fontă și numeroase ma- 
g șini unelte.

8
8
8 
8 
8 
8
Q pviaiivv uc uiuma a'ic
° podăriilor agricole de stat din 
g Dobrogea de sud s-au creat pes- 
g te 8.000 noi perdele forestiere

din

Instalații moderne 
pentru rafinarea zahărului |

BUDAPESTA 4 (Agerpres). g
La întreprinderea metalurgică g 

„Dunai Vasmtivek“ din Sztalin- g 
vâros a început de anul trecut g 
producția unor instalații moder- g 
ne pentru rafinarea zahărului g 
din sfeclă de zahăr cu o capaci- g 
tate de 750 tone zilnic. Acuma g 
a intrat în producție prototipul 9 
unei instalații de rafinare a 8 
1500 tone sfeclă pe zi. Punerea 8 
în funcțiune și 
tei noi instalații 
un singur om.

Tratatului de pace cu Germania 
ei se înșeală.

N. S. Hrușciov a spus că nu 
se poate aștepta la infinit înche
ierea Tratatului de pace cu Ger
mania. Cînd vom constata că a 
trecut termenul, a spus el, ne vom 
întruni cu țările socialiste, ne 
vom adresa celorlalte țări care 
au participat la războiul împo
triva Germaniei hitleriste și vom 
semna tratatul cu Republica De
mocrată Germană.

Prin aceasta va fi rezolvată 
problema Berlinului occidental, 
iar drepturile de ocupație ale a- 
liaților în Berlinul occidental se 
vor proscrie, a declarat Hrușciov.

întrebat dacă consideră că răz
boiul este inevitabil dată fiind 
existența imperialismului, șeful 
guvernului U.R.S.S. a răspuns 
că în această problemă Congre
sul al XX-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice a 
exprimat un punct de vedere 
foarte clar, iar evenimentele nu 
au schimbat nimic în aceas
tă problemă. Dimpotrivă, eveni
mentele din ultima vreme au 
confirmat justețea tezelor formu
late de Congres.

Răspunzînd la 
N. S. Hrușciov 
convingerea că 
vîrșitoare a . . 
este de asemenea pentru pace și 
este indignată de acțiunile pro
vocatoare ale guvernului Statelor 
Unite.

Apoi N. S. Hrușciov a fost în
trebat dacă consideră că este po
sibilă dezvoltarea legăturilor co
merciale și culturale între 
U.R.S.S. și țările occidentale, 
deși conferința la nivel înalt a 
fost torpilată.

Președintele Consiliului de Mi
niștri și-a exprimat convingerea 
că, cu timpul, relațiile sovieto- 
americane se vor îmbunătăți. El 
a arătat de asemenea, că legă
turile comerciale ale Uniunii So
vietice cu Anglia, Franța, Italia, 
Germania occidentală se dezvoltă 
destul de bine.

U.R.S.S. face și va continua 
să facă totul pentru ca aceste le
gături să se extindă. Dar aceas
ta depinde și de parteneri.

N. S. Hrușciov a menționat că 
planul schimburilor culturale între 
U.R.S.S. și S.U.A. se traduce în 
viață, că toate vizitele reciproce 
proiectate au loc efectiv. Șeful 
guvernului sovietic a subliniat 
că situația creată de forțele a- 
gresive nu trebuie să ducă la în
răutățirea relațiilor comerciale și 
culturale.

Conferința de presă a fost pre
zidată de Andrei Gromîko, minis
trul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

o altă întrebare 
și-a exprimat 

majoritatea co- 
populației S.U.A.

MOSCOVA 4 (Agerpres) 
TASS anunță :

La 3 iunie, N.S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit pe Antonio 
Nunez Jimenez, șeful delegației 
guvernamentale comerciale a Re
publicii Cuba, directorul Institu
tului național pentru reforma a- 
grară în Cuba.

A. Nunez a transmis un salut 
prietenesc poporului sovietic și 
personal lui Nikita Hrușciov din 
partea lui Fidel Castro, primul 
ministru al guvernului revoluțio
nar al Republicii Cuba. Șefului 
guvernului sovietic i-au fost înmî- 
nate daruri.

N. S. Hrușciov ii-a mulțumit 
lui Antonio Nunez Jimenez și a 
rugat să transmită poporului Cu
ban și lui Fidel Castro urări de 
succes din partea poporului so
vietic și din partea sa personal 
în lupta pentru libertatea și in
dependența țării.

A. Nunez Jimenez a transmis 
președintelui Consiliului de Mi
niștri invitația lui Fidel Castro 
de a vizita Cuba. N. S. Hrușciov 
a acceptat aceasta invitație. Asu- 
pia vizitei lui N. S. Hrușciov în 
Cuba se va cădea de acord ulte
rior.

Convorbirile s-au desfășurat în 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

ÎNTREPRINDEREA
DE EXPLORĂRI i; 

cu sediul în Lupeni 
ANGAJEAZA

PRIN CONCURS j

— Șef serviciu foraj cu 
diploma de inginer și 7 ani ; I 
în funcție de specialitate. > 
Salariul 1950-2250.
— Inginer mecanic, chi-
mist, foraj cu studii co
respunzătoare. Salariul 
950-1500. l

— Economist principal cu ; 
studii superioare economi- 
ce și stagiu în funcție 3 
ani. Salariul 1150-1350.
— Șef serviciu contabili- ; 
tate cu studii medii și 7 : 
ani în funcții economice. ; 
Salariul 1600-1850.
— Maiștri sondori și me- < 
canici cu diplome de mais- 1; 
tru. Salariul 900-1350.
— Tehnician geolog cu 
Școala medie tehnică geo- 
logie. Salariul 750-950.
— Paznici cu forme le
gale aprobate. Salariul 500- , 
600. >

----o
Sesiunea pactului 
agresiv SEATO 

și-a încheiat lucrările
WASHINGTON 4 (Agerpres) 

TASS anunță :
La Washington s-a încheiat se

siunea Consiliului S.E.A.T.O., la 
care au luat parte primii miniștri 
și miniștri Afacerilor Externe al 
statelor membre ale acestui bloc 
agresiv. Participanții la sesiunea 
ale cărei lucrări s-au desfășurat 
în secret — au dat publicității 
un comunicat din care reiese că 
organizatorii și participanții la a- 
ceastă întîlnire șl-au propus ca 
scop principal pregătirea blocului 
S.E.A.T.O. pentru a fi folosit 
drept mijloc de reprimare a miș
cării populare crescânde împotri
va regimurilor reacționare din ță
rile Asiei de sud-est. Speriați de 
ultimele evenimente din Asia, 
participanții la sesiune acordă in 
comunicatul lor o deosebită aten
ție luptei de eliberare națională 
pe care o califică însă drept „sub
versivă".

;♦♦♦♦

deservirea aces- 8 
va fi făcută de

• TRIPOLI. Opinia publică din 
Libia începe să-și dea seama din 
ce în ce mai limpede de primej
dia care amenință țara în legă
tură cu amplasarea bazelor străi
ne, ' ' 
ale S.U.A. pe teritoriul Libiei. Se 
fac tot mai auzite glasuri care 
cer 
căruia se construiesc baze străine 
în Libia

îndeosebi a bazelor militare

anularea acordului în baza

ANUNȚ
întreprinderea Centrala 

termoelectrică Paroșeni 
angajează :

maiștri reparații cazane 
maiștri reparații turbine 
maiștri exploatare tur

bine
maiștri exploatare ca

zane
Angajările se fac du 

susținerea concursului c 
form H.C.M. 
care va avea loc la între
prindere în cursul lunii 
iunie a. c.

Doritorii vor depune 
cererile la secretariatul în
treprinderii.

PROGRAM DE RADIO
6 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Ălelodii populare 
romînești și ale minorităților na
ționale, 9,02 Muzică corală ro- 
mînească, 10,30 Muzică din ope
rele lui Ceaikovski, 11,03 Teatru 
la microfon: „Revoltă în port" 
Dramatizare radiofonică de Radu 
Boureanu după o nuvelă de Ale
xandru Sahia, 13,05 „Patria iz
vor de cîntec" — emisiune de 
cîntece, 14,00 Muzică populară 
din țări prietene, 15,10 Concert 
de estradă, 16,30 Tineri soliști 
la microfon, 17,30 Vreau să știu ! 
18,40 „înaintăm sub roșu steag" 
— emisiune de cîntece. 19,26 Cu 
cîntecul și jocul pe întinsul pa
triei, 20,30 Muzică ușoară romî- 
nească, 21,30 Concert de muzică 
populară romînească. PROGRA
MUL II. 14,30 Formații de mu
zică ușoară, 15,15 Din folclorul 
popoarelor, 16,30 Vorbește Mos
cova ! 17,00 „Cînt cu tine", duete 
vocale, muzică ușoară, 18,05 Din 
viața de concert a Capitalei, 19,30 
Almanah științific, 20,00 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricultu
ră, 21,15 Muzică din operete, 
21,45 Tribuna Radio.

• SEUL. Corespondentul agen
ției U.P.L din Seul relatează că 
guvernul sud-coreean, instaurat 
după răsturnarea clicii lui Li Sîn 
Man a declarat că va înăbuși pe 
viitor orice demonstrație a studen
ților și va lua cele mai aspre mă
suri împotriva acelora care vio
lează ordinea publică. Declarația 
a fost făcută în urma unui atac 
al studenților asupra redacției zia
rului proguvernamental din Pu
san unde l-au căutat pe preșe
dintele Universității din Pusan.

23 etaje 
(Agerpres). 
a început con-

Un bloc cu
VARȘOVIA 4 
La Varșovia 

strucția unui bloc cu 23 de e- g 
țațe. După Palatul culturii și g 
științei, aceasta va fi cea mai g 
înaltă clădire din capitala R. P- 8 
Polone. In noua clădire se va a- g 
menaja un modern cămin stu- g 
dențesc. Alături de acest bloc g 
înalt, al cărui cubaj va fi de g 
88.000 m. c. vor fi construite o 8 
sală de spectacole, o sală de ex- g 
poziție și blocuri de locuințe. g
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de fontă și numeroase ma-

Noi perdele forestiere 
de protecție

SOFIA 4 (Agerpres).
In- ultimii 10 ani pe terenu

rile gospodăriilor agricole, coo
perative de muncă și ale gos-

• MOSCOVA. Ziarul „Pravda“ 
a publicat la 3 iunie sub semnă
tura lui Nazarov un articol con
sacrat împlinirii a 40 de ani de 
la stabilirea oficială a relațiilor 
diplomatice dintre U.R.S.S. și 
Turcia.

• HANOI.. Ziarul ..Nhanidan" 
scrie în comentariile sale că în
sărcinarea lui Tiro Somsanith de 
a forma noul guvern al Laosului 
„a aruncat o nouă lumină asupra 
planului imperialismului american 
de a crea un guvern dictatorial 
în Laos".

• BERLIN. La invitația lui 
Otto Grotewohl la 3 iunie a sosit 
la Berlin cunoscutul economist a- 
merican și activist pe tărim so
cial Cyrus Eaton, laureat al pre
miului Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare", împreună cu 
soția sa. Eaton va avea întreve
deri cu diferite personalități po
litice. El va vizita de asemenea 
orașul Leipzig,
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