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Minerii sectorului II 
în fruntea întrecerii 

Petrila
De la începutul 

anului minerii sec
torului II de la mi
na Petrila, au obți
nut rezultate de 
seamă în extrage
rea cărbunelui e- 
nergetic. Lună de 

depășit sarcinile de 
trecută, de exemplu,

la

lună ei și-au 
plan. In luna 
minerii acestui sector au trimis la 
ziuă 2112 tone de cărbune peste 
cantitatea planificată, iar pînă la 
19 octombrie inclusiv planul a fost 
realizat în proporție de 117,1 la 
sută, ceea ce face ca sectorul II al 
minei să se situeze în fruntea ce
lorlalte sectoare în întrecerea so
cialistă pe exploatare. Aceste rezul
tate au fost obținute pe seama creș
terii productivității muncii în aba- 
taje.r Față de planificat, producti
vitatea pe post a sporit cu 0,356 
tone de cărbune.

Contribuția cea mai mare la ob
ținerea unei productivități spori
te au adus-o minerii din brigăzile 
conduse de Nistoreanu Gheorghe, 
Sidorov Vasile, Păsărică Nicolae, 
Fitoiu loan și altele care au extras 
peste planul la zi cîte 150—400 
tone de cărbune
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Angajamentul 
a fost realizat

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri al sectorului XI 
investiții Petrila, mobilizat de co
muniști, a muncit cu multă sîrgu- 
ință pentru deschiderea de noi o- 
rizonturi și fronturi de lucru cît 
și pentru realizarea de cît mai 
te economii.

Planul de producție pe cele 
luni care s-au scurs din anul 
ta a fost îndeplinit cu cinste. Tot
odată muncitorii sectorului au re
dus simțitor prețul de cost al lu
crărilor de investiții. La începutul 
acestui an colectivul sectorului s-a 
angajat să realizeze 500.000 lei e- 
conomii la prețul de cost. Prin 
munca entuziastă a brigăzilor de 
mineri, prin folosirea judicioasă a 
materialelor, reducerea consumului

mul-

nouă 
aces-

de exploziv și energie, refolosirea 
cofrajelor de la betonări și a cin- 
trelor metalice, s-au realizat eco
nomii în valoare de 630.000 lei, 
adică cu 130.000 lei mai mult de
cît angajamentul luat.

In obținerea acestor frumoase 
realizări s-au evidențiat îndeosebi 
brigăzile conduse de minerii Tăta- 
ru Petru, Bunduc Dumitru, Mihai 
Dumitru cît și echipele de lăcătuși 
în frunte cu tovarășii Henczel Emil, 
Sărindar Iosif și alții.
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In abataje — 5,952 
tone cărbune pe post

Cele 1500 tone de cărbune ex
trase peste plan în 19 zile din 
această lună de către minerii 
sectorului 111 de la mina Petri
la, au fost obținute pe seama 
creșterii continue a productivită
ții muncii. In această perioadă 
ei au realizat o productivitate 
medie în abataje de 5,952 tone 
pe post.

Cele mai de seamă rezultate 
în. extragerea cărbunelui au fost 
obținute de brigăzile din abata
jele cameră nr. 5, 4 și 12 vest 
conduse de Cîșlaru loan, Bar- 
tnk Iosif. Belu Sabin, care au 
extras între 350—250 și respec
tiv 200 tone de cărbune peste 
prevederile sarcinilor de plan 
pînă în ziua de 19 octombrie a c.
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Fier vechi oțelarilor
La începutul acestui an tinerii 

muncitori din organizația de bază 
de la sectorul I al minei Aninoasa 
s-au angajat să colecteze însemnate 
cantități de fier vechi. Pentru cei 
118 utemiști din cadrul sectorului 
acțiunile pentru colectarea fierului 
vechi au devenit o preocupare per
manentă. In acest an membrii or
ganizației U.T.M. din sectorul I 
Aninoasa au colectat din mină și 
de la suprafață peste 50.000 kg. 
fier vechi.

In acțiunea de strîngere a me
talelor vechi, cît și la alte acțiuni 
organizate în stopul înfrumuseță
rii comunei, au muncit cu conștiin
ciozitate tinerii Cocoș Vlad, Gaboș 
Ludovic, Dragota Eugen, Ivașcu 
Luca, Pagnejer loan și alții.

Uzita tovarășului Ghcorigc Ghcorghlu-Dcj
a tovarășului Gh. Gheorghtu- 
Dej și a tovarășilor Leonte 
Răutu și Ștefan Voitec, minis
trul R. P, Rocnîne în Austria 

Victor Dimitriu a oferit sîmbătă 
un dejun.

Au participat tovarășii Gh. 
Gaston Marin, Constantin Tuzu, 
V. Steritpol, membri ai dele
gației guvernamentale a R. P. 
Romine care se află Ia Viena.

Au luat parte personalități 
politice, economice și culturale 
din capitala Austriei, printre ca
re vicecancelarul federal Bruno 
Pittennamn, dr. E. Chaloupka, 
director al cancelariei federale, 
Franz Jonas, primar al Vienei,
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In fiecare lună 1.800.000— 2.000.000 lei economii !

VIENA 22. Trimisul special 
Agerpres transmite:

In dirnineata zilei de 22 oc
tombrie, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ștefan Voitec 
au făcut o vizită d-lui dr. Bruno 
Fittermann, vicecancelar al Aus
triei, ministru pentru problemele 
întrepr inder i lor naționali zate,
ministru ad-interini al Afaceri
lor Externe și președinte al Par
tidului Socialist Austriac. Intre 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ștefan Voitec și vicecance
larul Pittermann a avut loc o 
convorbire cordială.

★
Cu prilejul prezenței la Viena

vicepreședinte al Partidului 
ci al ist Austriac, prof. dr. 
Kuhn, rectorul Universității 
Viena, prof. Univ. dr. F. Knoll, 
secretar general al Academiei de 
Științe, ambasador dr. Walter 
Wodak, director general în Mi
nisterul Afacerilor Externe, mi
nistrul C. Winterstein, șeful pro
tocolului în Ministerul Afaceri
lor Externe, ing. Anton Schopf, 
director în cancelaria federală, 
I. Augenthaler, director generai 
în Ministerul Comerțului, dr. 
Th. Helm din ministerul Comer
țului, Mario von Marguet, vice-
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« La mina Lonea întrecerea pe profesii
In ultima vreme întrecerea pe 

profesii la mina Lonea a căpătat 
o largă extindere. In fiecare sec
tor minier marea majoritate a bri
găzilor, a artificierilor și maiștri
lor sînt cuprinși în întrecere. La 
sectorul IV de pildă 10 brigăzi de 
mineri, 3 artificieri și 4 
sînt antrenați în întrecerea 
fesii, iar la sectorul II, 8 
miniere, 2 artificieri și 3 
mineri. In total la mina Lonea șe 
întrec pentru „cel mai bun în 
profesie" 42 brigăzi de mineri de 
la abataje și pregătiri, 28 artifi
cieri, 19 maiștri mineri și 6 ingi- 
іегі șefi de sectoare.

Comitetul sindicatului minei a 
stabilit în întrecerea pe profesii 
obiective concrete, mobilizatoare 
pentru fiecare profesie în parte 
care să ducă la realizarea sarcinilor 
importante ce stau în fața exploa
tării : depășirea planului la ex
tracția cărbunelui, creșterea produc
tivității muncii, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui și obținerea de 
cît mai mari economii. In întrece
rea pentru ciștigarea titlului de cea 
mai bună brigadă, de exemplu, 
s-au fixat ca obiective principale 
sporirea randamentelor și realiza
rea de economii prin reducerea 
consumului de materiale și extra
gerea unui cărbune de calitate.

, Rezultatele obținute în întrece-

maiștri 
pe pro- 
brigăzi 
maiștri

rea pe profesii la mina Lonea «înt 
semnificative. In luna trecută, de 
pildă, colectivul minei a extras 
peste plan 2390 tone de cărbune, 
a realizat un randament mediu pe 
exploatare de 1.034 tone pe post, 
iar valoarea economiilor obținute 
peste plan este de asemenea mare. 
Fruntaș pe exploatate s-a situat 
colectivul sectorului IV. In luna 
trecută, din abatajele acestui sec
tor au fost extrase 1104 tone de 
cărbune în plus, iar randamentul 
a crescut cu 11,2 la sută față de 
plan. Brigada minerului Deak A- 
ron din sectorul V a cîștigat, în 
luna 
bună 
nînd 
decît 
gada

septembrie, titlul de cea mai 
brigadă pe exploatare obți- 

îndici mai buni cu 15 la sută 
alte brigăzi. Minerii din bri- 
lui Deak Aron și-au depășit 

randamentul planificat cu 1.4 tone 
pe post și au realizat economii de 
materiale care revin la 3 lei pe 
tona de cărbune. In același timp 
au dat cărbune de bună calitate.

Titlul de cel mai bun maistru 
miner de revir a fost cîștigat de 
maistrul miner Balogh Nicolae din 
sectorul I. Revirul de care el răs
punde și-a depășit simțitor anga
jamentele luate. Totodată maistru! 
miner Balogh s-a remarcat și prin 
sprijinul acordat brigăzilor în ri 
dicarea continuă a nivelului teh- 
цісо-prqfesionaL л

So- 
O. 

din

După două decade 
la mina Vulcan
Ieri dimineață, la sectoarele mi- 

nei Vulcan, normatorii au prezen
tat realizările obținute de mineri 
îa două decade de muncă din oc
tombrie. Pe graficele de întrecere 
au fost înscrise noi cifre, mai mari 
decît pînă acum. Așa de pildă, Ia 
sectorul II, în dreptul brigăzii lui 
Botdea Emanoil se indica depăși
rea planului cu peste 900 tone de 
cărbune, iar randamentul este mai 
mare cu peste o tonă pe post de
cît cel planificat. La sectorul III, 
cele mai bune realizări le-au ob
ținut minerii din brigăzile conduse 
de Bojte Pavel și Nicoară Ioan de 
la abatajele frontale. La stratele 
6 și 7 frontaliștii lui Bojte Pavel 
au muncit cu un randament ce de
pășește sarcina ae plan cu aproa
pe 600 kg. cărbune pe post. Fron
taliștii lui Nicoară loan au obținut 
pe stratele 8 și 9 un randament 
mediu de aproape 4 tone pe post. 
Ei au extras peste plan mai bine 
de 100 tone de cărbune.

Fruntași în întrecerea socialistă 
pe mină sînt însă minerii secto
rului I. Ei au la activul lor în 
octombrie peste 1450 tone de căr
bune cocsificabil date peste plan. 
Dintre brigăzile acestui sector, cele 
conduse de Tucaciuc Mihai și Mo- 
raru Nicolae au obținut cele mai 
mari randamente. La Tucaciuc, 
productivitatea muncii în abataj 
depășește 5,100 tone pe post, iar 
la Moraru trece de 5 tone pe post.

dă roade bogate
Artificierului Apetrichioiei Ștefan 

din același sector i-a revenit titlul 
de cel mai bun .artificier. El a e- 
fectuat la timp și în bune condi- 
țiuni lucrările de pușcare, reduci nd 
totodată cu circa 18 la sută con
sumul de capse și cu 13 la sută 
consumul de exploziv.

Astfel se confirmă pe bază de 
rezultate concrete că întrecerea pe 
profesii ajută mult la sporirea pro
ducției de cărbune, creșterea pro
ductivității muncii. îmbunătățirea 
calității și reducerea prețului de 
cost. Iată de ce este necesar ca, co
mitetele secțiilor sindicale, ajutate 
de comitetul sindicatului 
Lonea să extindă tot mai mult a- 
ceastă formă deosebit de eficace 
a întrecerii socialiste. Obiectivele 
acestei întreceri ca și rezultatele 
obținute să fie larg popularizate 
De asemenea, graficele existente 
în sectoare să oglindească mai ope
rativ situația întrecerii pe profe
sii, atît .la brigăzile miniere cît și 
la artificieri, maiștri sau șefi de 
sectoare.

Dînd un și mai puternic avînt 
întrecerii pe profesii colectivul mi
nei Lonea va putea înregistra suc
cese tot mai însemnate în lu^ta 
pentru îndeplinirea sarcinilor (t a 
angajamentelor asumate.

C. M.

minier

Posibilități largi de reducere 
a prețului de cost al cărbunelui

Bilanțul muncii colectivului 
de la Aninoasa după 9 luni se 
prezintă satisfăcător. Colectivul 
minei are la activul său peste 
1850 tone de cărbune date su- 
preplan, cantitate obținută pe 
seama realizării unui randament 
mediu în jurul a 1,120 tone pe 
post. Minerii de aici au obținut 
economii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de cca 
2.002.000 lei față de angajamen
tul anual de 2,100.000 lei. In
tr-o convorbire avută cu un re
dactor al ziarului nostru, tov. 
ing. Lăzărescu Ioan, șeful aces
tei mine, a relatat următoarele 
despre posibilitățile colectivului 
de a-și spori realizările de pînă 
acum.

„Minerii de la Aninoasa sînt 
mîndri de succesele repurtate 
în muncă pînă acum. Ele oglin
desc în mod elocvent munca po
litică de mobilizare și organi
zare dusă de comitetul de partid 
și de sindicatul minier, avîntul 
pe care l-a luat întrecerea so
cialistă in sectoarele minei noas
tre. Vorbind despre posibilită
țile de care dispune colectivul 
nostru pentru sporirea realiză
rilor de pînă acum, trebuie să 
arăt că această problemă fră- 
mîntă întregul nostru aparat de 
conducere, pe toți minerii. Noi 
sîntem hotărîți să muncim în 
așa fel incit să ne ridicăm încă 
în cursul acestui an la nivelul 
sarcinilor ce sînt stabilite pen
tru anul 1961. Așa de pildă, ca
pacitatea de producție a minei 
permite să extragem în fiecare 
lună cel puțin 1.000—1.500 tone 
de cărbune peste plan. Ne ba-

faptul că odată cu in-zăm pe faptul că odată cu in
trarea1 în funcțiune a unor aba
taje cameră, în luna noiembrie 
vom începe și exploatarea unui 
frontal armat metalic la secto
rul I stratul 3. In vederea in
trării la timp în funcțiune a a- 
cestui abataj s-au luat de pe 
acum măsurile corespunzătoare 
pentru asigurarea stîlpilor me
talici necesari. Este însă nece
sar ca organele combinatului să 
ne aprovizioneze cu întreaga 
cantitate de stilpi și mai ales cu 
grinzi metalice. Preconizăm o 
producție mare în acest frontal 
datorită faptului că aici vom fo
losi la încărcare mașina GNL- 
30 M.

In ultimele luni, colectivul 
nostru a obținut bonificații pen
tru calitatea bună a cărbunelui 
extras în valoare de 3M.OOO— 
380.000 lei. Pentru ca această 
rezervă internă să fie cît mai 
bine folosită, vom schimba în 
curînd banda de cauciuc de la 
culbutor cu una nouă de 1000 
mm. lățime, vom reduce viteza 
de transport a benzii, ceea ce 
ne va permite să efectuăm un 
claubaj mai perfect la cărbu
nele dat în silozuri.

Acum se află în rodaj, după 
o reparație capitală, una din 
morile de rambleu. In . curînd 
vom putea lucra deci cu două 
mori de rambleu, fapt ce ne va 
ajuta ca rambleierea abatajelor 
să se facă în conformitate cu, 
graficele de producție, lichidîn- 
du -se zilele de așteptare după j 
rambleu. Aceasta înseamnă un 
nou spor de producție.

(Continuare în pag. 3-a)

Tînăra depanatoare Preda Dumitra, purtătoare a insignei de 
brigadier al muncii patriotice, este în același timp una dintre 
luptătoarele de frunte pentru îmbunătățirea calității firelor de 
mătase produse la Filatura Lupeni.

IN CLIȘEU: Depănătoarea Preda Dumitra în timpul lucru
lui.
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Trei magazine 
alimentare 

unul Ifngg altul...
In orașul Lupeni sînt multe uni

tăți comerciale. Cea mai mare par
ce'din ele sînt bine plasate față de 
nevoile populației, au o activitate 
bună. Totuși mai sînt unele ano
malii in repartizarea magazinelor.

In centrul orașului, pe strada 
Gh. Gheorghiu-Dej, se află un ma
re magazin alimentar. In imediata 
lui vecinătate — perete în perete
— este încă un magazin tot Ali
mentara, care vinde numai... bău
turi. iar de partea cealaltă a ma
gazinului o altă alimentară. Dece 
este nevoie de 3 mgazine alimen
tare pe o distanță de nici 50 de 
metri ? Mult mai rațională ar fi 
organizarea magazinului mare cu 
funcționarea pe două schimburi — 
de la orele 6 la 22 și eliberarea 
celor două localuri alăturate.

Tot la Lupeni, pe aceeași stradă, 
sc găsește un magazin de produse 
tehnice, foto, jucării. Aici, spațiul 
este foarte mic, mărfurile stau în
ghesuite incit.... dacă intră înăun
tru trei cumpărători, al patrulea 
au mai are loc. Aici ș-ar putea 
face o schimbare : ori o parte din 
magazin — jucăriile de exemplu
— să fie mutate în noul local care 
se eliberează prin desființarea ma
gazinului de băuturi, ori atunci in 
acest local să fie mutat biroul co
operativei aflat în spatele maga
zinului de produse tehnice, iar 
spațiul biroului să fie dat pentru 
mărirea magazinului industrial.

Secția comercială a Sfatului 
popular al orașului Lupeni este 
chemată să ia măsuri de reorgani
zare pentru îmbunătățirea conti
nuă a deservirii populației și fo
losirea mai judicioasă a spațiului 
comercial.
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PAGINI CONTEMPORANE 
de GEO BOGZA

Cronicar pasionat al epocii sale, 
Gco Bogza nu trece nepăsător pe 
lingă nici unul din evenimentele 
importante. Vreme de trei dece
nii, Geo Bogza duce reportajul pe 
cele mai înalte culmi literare, 
descoperă, comentează, filtrează 
prin conștiința sa receptivă la ma
rile dureri și marile bucurii ale 
omenirii, întîmplările timpului nos
tru.

Cititorul romîn îl cunoaște de 
mult pe Geo Bogza. El a fost cu
cerit de paginile de neuitat cuprin
se în „Anii împotrivirii", de pam
fletele vehemente îndreptate îm
potriva societății romînești dintre 
cele două războaie, coruptă și pu
trezită, de articolele caustice în 
care a demascat teroarea fascistă, 
de lirismul tumultos din „Cartea 
Oltului", „Pagini contemporane".

Martor al desfășurării tumul
toase, înfierbîntate, a evenimente
lor, cititorul mai vîrstnic le regăse
ște redate de Bogza, la aceeași 
temperatură ridicată, cu prospeți
me și vigoare și le retrăiește. Tînă- 
rul cititor ia cunoștință acum, prin 
paginile cărții, de evenimentele la 
care n-a putut participa, de oameni 
pe care nu i-a putut cunoaște 
Pentru el, pentru tînărul muncitor, 
pentru elev ca și pentru student, 
este aproape o obligație, o nece
sitate să citească istoria zilelor 
noastre comentată de un virtuos 
al reportajului. Bogza este o că
lăul demnă de încredere, deoa
rece din puzderia evenimentelor 
contemporane, el selectează pe cele 
mai importante, pe cele ce poartă 
amprenta viabilului. Pentru el fap
tul istoric nu este o simplă dată, 
ci o posibilitate de cunoaștere ne
mijlocită, de pătrundere în miezul 
lucrurilor.

„Pagini contemporane" se desfă
șoară pe un interval de numai 12 
ani. După lectura ultimei pagini 
ai încă impresia certă că ai fost 
condus de Bogza de-a lungul unui
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Cinematograful 7 Noiembrie din 
Petroșani este nou, dotat cu utilaj 
modern pentru ecran normal și 
lat, existind toate condițiile nece
sare prezentării unor spectacole ci
nematografice de calitate, care să. 
satisfacă cerințele mereu crescinde 
ale oamenilor muncii. Deseori se 
intimplă insă ca cetățenii care vin 
aici să plece nemulțumiți și aceas
ta din cauza unor incidente supă
rătoare, enervante, care pot și tre
buie să fie înlăturate. Este vorba 
de frecventa întrerupere a filmelor, 
rularea timp și minute întregi fără 
sonor sau cu replicile pe la jumă
tatea ecranului ori sub ecran de nu 
pot fi citite.

In dimineața zilei de 20 octom
brie tov. Pap Gheorghe, responsa
bilul cinematografului 7 Noiembrie 
a fost sezisat de redacție despre 
lipsurile reclamate de unii specta
tori. Responsabilul cinematografu
lui a recunoscut că au fost unele 
greutăți cu vizionarea, unele rari 
întreruperi, dar nu din cauza celor 
de la cinematograf, ci din cauza 
uzurii unor filme

— Noi, spunea tov. Pap, ne fa- 
I cern datoria, luptăm din toate pu

veac de istorie, atît ești de soli
citat. Mergi călăuzit de Bogza „Pe 
urmele războiului în Moldova", pe 
aceleași urme în Iugoslavia sau pe 
meridianele chineze. Bogza, călă
tor încercat și atent, dezvăluie și 
ai impresia că descoperirile îți a- 
parțin — frumusețile morale ale 
constructorilor comunismului de pe 
Volga, ale foștilor luptători pentru 
independența Chinei transformați 
in perseverenți constructori de ba
raje și fabrici, tenacitatea mineri- I 
lor din Valea Jiului pentru care 
— în anul 1945 — mizeria nu 
mai este un mod de viață, ci da
torită noului regim — un prilej de 
îndîrjire pentru distrugerea ei de
finitivă.

Geo Bogza nu lasă să scape nici 
unul din clocotitoarele evenimente 
în mijlocul cărora trăiește. El le 
înregistrează și le descoperă sem
nificația. Bogza înțelege imensa 
forță a electricității și o cîntă, după 
eum vede în timp urmările perde
lelor de protecție, concretizate în 
cîmpiile roditoare, în dispariția 
pămînturilor aride, pustiite de se
cetă și laudă pe cei ce, răsădind 
copaci, pun sămînța holdelor vii
toare. Bogza iubește frumusețile 
patriei, găsește în lucrul aparent 
mărunt, măreții și bogății nenu
mărate. Cititorul îl urmărește cu 
pasiune și rămîne înmărmurit de 
frumusețile pe care le dezvăluie 
Bogza de-a lungul călătoriei prin 
țară. „Tablou geografic" nu este o 
relatare a frumuseților, ci o reve
lare a lor într-un plan necunoscut. 
Aceleași locuri le-a văzut și Vla- 
huță și Hogaș și alți călători ves
tiți. Dar Bogza dă un farmec nou, 
ie înfățișează într-o nouă viziune, 
modernă, le vede cu ochii noștri.

„Pagini contemporane**- consti
tuie o lectură plăcută, necesară. 
Nu este o întîlnire cu un autor 
rece, cu niște evenimente. E o re
dare pătimașă, la înaltă tensiune, 
o întîlnire cu istoria de la care nu 
putem lipsi.

EDITURA TINERETULUI

Cartea... prie
tenul cel mai 
drag, sfătuitorul 
permanent, izvo
rul nesecat de cu
noștințe noi. Ca 
și colegii lor, e- 
levii Safta Vic
tor și Nicolae 
Teodor din clasa 

a lll-a A a Șco
lii de 7 ani nr. 
I Petroșani o în
grijesc cu drag a- 
preciind-o ca pe 
un adevărat prie
ten nedespărțit.

terile pentru ca lucrurile să meargă' 
bine.,. ,

Dar chiar la cîteva ore după 
aceste asigurări, la cinematograful 
7 Noiembrie s-a petrecut un lucru 
care nu poate fi trecut cu vederea. : 
In ziua de 20 octombrie de la ora ; 
16 a rulat mult așteptatul film 
„Pămînt desțelenit" după opera cu ■ 
același nume a marelui scriitor so- 
vietic Mihail Șolohov. Cine n-a do- . 
rit să vadă transpusă pe ecran lup- I 
ta dusă cu devotament și pasiune i 
revoluționară de Davîdov în în- : 
depărtatul cătun căzăcesc pentru- ■ 
triumful colectivizării ? Sau fră-4 
mîntările secretarului celulei de j 
partid Nagulnov, ale președintelui • 
sovietului sătesc, sau cum se va ; 
sfîrși cu ticăloșiile lui Ostrovnov, 
unealtă criminală a contrarevolu- } 
ționarilor, strecurat în conducerea j 
colhozului ?

Ei bine, acest minunat film, aș-', 
teptat cu atîta interes, n-a fost | 
prezentat spectatorilor așa cum tre
buia. Din reprezentația de la ora 
16 a seriei a I-a au lipsit acte în
tregi, care cuprindeau între altele 
scenele cu alungarea chiaburilor din 
sat, despărțirea Lușcăi de Nagul
nov, uciderea de către banda lui 
Polovțev a familiei unui cazac.

Cei vinovați de asemenea negli
jențe care nemulțumesc profund 
spectatorii, care duc la înfățișarea 
incompletă a unor opere de înaltă 
valoare publicului spectator, tre
buie trași la răspundere. La cine
matograful 7 Noiembrie există toa
te condițiile pentru a se prezenta 
spectacole cinematografice de cali
tate. Trebuie numai atenție și simț 
de răspundere.

Folosirea întregii capacități de producție — 
sarcină imediată pentru colectivul sectorului IV B, Lupeni

„Creșterea vitezei de avansare față de anul 1959 
cu cel puțin 8 la sută la abatajele frontale... rea- 

trebuieUzarea unei linii 
să asigure depășirea 

(Din hotărîrea

Cele 7 sectoare productive ale 
minei Lupeni- extrag zilnic mii 
de tone de cărbune de bună ca
litate, care după spălare, sînt 
trimise furnaliștitor de la Hu
nedoara ca să poată produce 
mai mult metal necesar con
strucției socialiste.

La această mină, sînt multe 
colective de sectoare miniere. 
(I B„ III și altele) care se stră
duiesc să-și realizeze și să-și de
pășească sarcinile de plan, spo
rind continuu extracția de căr
bune. Dorind să obțină rezulta
te cît mai bune în muncă, mi
nerii și tehnicienii acestor sec
toare se îngrijesc să asigure 
fronturi suficiente de muncă, 
avansări mari, folosirea tehni
cii înaintate pentru a putea 
?rori continuu producția de căr
bune.

Tot la mina Lupeni însă se 
găsește un sector, sectorul IV B, 
^espre care nimeni nu are un 
cuvînt bun.

— Codașul minei, din luna a- 
ргШе nu și-a mai făcut planul.

VIZITA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

IN AUSTRIA
(Urmare din pag. l-a)

președinte al Uniunii industria
șilor austrieci, dr. A, Widdmann, 
director general al întreprinde
rilor „Elin Union", dr. A. The- 
wanger, directorul uzinelor 
„Vcest".

Salutind cu căldură pe cei 
prezenți, ministrul R. P. Romi
ne la Vien-a, Victor Dlmitriu a 
subliniat că prezența tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Viena a prilejuit o serie de con
tacte fructuoase intre conducă
torii romîni și austrieci. Există 
condiții favorabile — a spus mi
nistrul romin, pentru ca relațiile 
dintre Austria și R. P. Romînă 
să se dezvolte și mai mult in 
toate domeniile. Vorbitorul a 
urat ca legăturile dintre cele 
două țări și popoare care nu au 
litigii de rezolvat între ele, să 
devină din ce în ce mai strînse.

A răspuns vicecancelarul Pit- 
termann, care a mulțumit pentru 
urările ce i-au fost adresate și 
și-a exprimat satisfacția pentru 
prilejul ce i s-a oferit de a se 
intîini cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. „Tehnicienii și 
economiștii — a spus vorbitorul 
— construiesc punți care unesc 
în sens propriu două țări; în ace
lași timp, prin activitatea lor, ei

Deschiderea cursurilor universității
muncitorești

Zilele trecute, în sala clubului 
minier din Petrila, a avut loc des
chiderea cursurilor universității 
muncitorești de pe lîngă comitetul 
sindicatului minier Petrila. In fa
ta celor 60 de muncitori înscriși 
să urmeze cursurile acestei univer
sități a luat cuvîntul tov. Donin

Inovație propusă spre generalizare
Nu de mult comisia de inova

ții și raționalizări de la mina 
Uricani a aprobat spre aplicare 
și generalizare o inovație care 
constă dintr-un dispozitiv de 
tras pinioanele de la troliile de 
5,5 și 12 kW.

înainte, pentru a repara tro
liile defecte instalate în subte
ran. acestea trebuiau scoase la 
suprafață. Noul dispozitiv com
pus dintr-un corp metalic, pre
văzut la mijloc cu un orificiu 
pentru introducerea pinionului, 

de front corespunzătoare 
sarcinilor de plan".
Conferinței raionale de partid)

trage mina înapoi cu aproape 
10.000 tone de cărbune...

Așa vorbesc oamenii de Ia 
mina Lupeni cînd discută despre 
acest sector. Și, din păcate, toa
te aceste aprecieri sînt adevă
rate, corespund situației actuale 
a sectorului. .

De unde provine această si
tuație ? Cum s-a ajuns la o pier
dere așa de mare de producție, 
de ce s-a tolerat ca timp de 6 
luni la rînd un sector să nu-șl 
realizeze sarcinile de plan ? E- 
xistă oare cauze obiective pen
tru această stare de lucruri ?

Sectorul IV В al minei Lu
peni are create largi posibili

tăți pentru realizarea sarcinilor 
de plan ce-i revin. Astfel, toată 
producția sectorului este extrasă 
din abataje frontale (frontalul 
lui Furo Alexandru avînd o 
lungime de 100 m., din care ju
mătate se havează, frontalul lui 
Cîrlogan Ilie armat în fier- și 
Iiavat cu o lungime de 54 m., 
frontalul lui Angelescu Ioan de 
24 m. cu pnșeare). Toate aceste 

creează punți care apropie po
poarele și pe care pot merge îm
preună regimuri diferite. Intre 
Romînia și Austria există o pun
te naturală: Dunărea. Pacea în 
această parte a Europei a aivut 
întotdeauna influență asupra 
păcii in lume. Trebuie să fa
cem în așa fel incit relațiile 
dintre țările zonei dunărene să ? 
constituie o contribuție la pacea 
generală. Guvernele noastre, a 
încheiat vicecancelarul Pitter- 
manii. depun eforturi tocmai în 
această direcție".

in cursul dejunului, tovarășii 
Ghecrghe Gheorghiu-Dej, Leonte 
Răutu și Ștefani Voitec s-au în
treținut cordial cu d-nii Bruno 
Pittermann, Franz Jonas și cei
lalți oaspeți.

Seara, membrii delegației ro- 
mîne au asistat la un spectacol 
cu opera „Cavalerul rozelor" de 
Richard Strauss.

★
Sîmbătă la ora 23, tovarășii 

Ghecrghe Gheorghiu-Dej, Lonte 
Răutu și Ștefan Voitec au pără
sit Viena, plecînd spre patrie. 
Pe peron au fost salutați de 
rrembrii legației R. P. Romine 
din Viena. Victor Dlmitriu, mi
nistrul R. P. Romîne în Austria, 
a condus delegația romînă pînă 
la granița ungară.

din Petrila
Francisc, directorul de studii al 
universității, care a expus progra
mul universității pe anul 1960— 
1961.

Cursanții care au luat cuvîntul 
cu ocazia deschiderii cursului s-au 
angajat șă nu precupețească nici 
un efort pentru însușirea materia
lului predat.

permite ca printr-un sistem spe
cial de înșurubare să se preseze 
uniform capacul motorului și să 
se scoată pinionul defect chiar 
pe locul unde troliul este in
stalat.

Întrebuințarea noului dispozi
tiv permite repararea tro- 
liilor defecte într-un timp 
mai- scurt, economisindu-se în 
același timp munca unui sudor 
și a doi electricieni. Recent, ino
vația a fost propusă pentru ge
neralizare și la alte exploatări.

frontale sînt situate pe stratul 
15. In afară de ele, sectorul mal 
are un frontal lung de 105 m. 
pe stratul 18, în care se lucrea
ză de asemenea cu haveza.

Lungimea liniei de fronturi 
de 178 m. pe stratul 15 și 105 
m. pe stratul 18 este suficientă 
pentru o producție de 700—800 
tone de cărbune zilnic, dacă se 
respectă ciclul „ziua și fîșia". 

Ci. toate acestea, în prezent sec
torul nu poate să extragă nici 
500 tone de cărbune pe zi. De 
ее?

Cauza principală o consituie 
faptul că frontalele din sector 
nu sînt asigurate cu numărul de 
posturi corespunzător capacită
ții lor, din cațe cauză nu se 
realizează viteza necesară de 
înaintare a frontului. Iată de 
pildă, frontalul de pe stratul 18 
condus de Lucacs Andrei. Îna
inte, tov. Lucacs lucra la alt 
loc de muncă. Cînd s-a deschis 
frontalul de pe stratul 18, co
munistul Lucacsi Andrei, secre
tarul organizației de partid din 
sector, a hotărît să treacă cu 
toată brigada la noul abataj, 
mai greu ca celelalte, să dove
dească prin fapte că se poate 
lucra în bune condițiuni și aici.

Ce s-a întîmplat însă ? Intr-o zi
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DISCUȚII VII ÎN CERCUL 
DE ÎNVĂȚĂMÎNT

Zilele trecute, membrii cercului 
de studiere a Statutului P.M.R. 
condus de propagandistul Sava 
Cornel din sectorul VII al minei 
Petrila, s-au întîlnit pentru a purta 
discuții în jurul primei lecții, pre
dată odată cu deschiderea noului 
an școlar al învățămîntului de pâr
lit. Cei 28 de tovarăși din cerc 
•înt toți candidați sau noi membri 
de partid și au fost încadrați în 
acest cerc pentru a li se da un spri
jin substanțial în vederea pregăti
rii lor politice și ideologice. Au 
venit la ședința cercului de învă- 
țămînt 18 tovarăși ; cu ceilalți 10 
membri ai cercului care n-au putut 
participa, fiind în lucru, propagan
distul a programat o nouă ședin
ță de seminar.

De remarcat este faptul că deși 
a fost primul seminar din acest 
an de invățămînt, discuțiile au 
fost vii, animate. Și aceasta mai 
ales datorită faptului că cu o săp- 
tămină înainte, membrii cercului 
s-au întîlnit cu propagandistul și 
au studiat împreună prima lecție 
cuprinsă în programul de învăță- 
mînt. Tot atunci propagandistul 
Sava Cornel a dat cursanților in
dicații prețioase asupra modului 
cum să-și ia notițe în cursul stu
diului individual, cum să sistema
tizeze materialul spre a se prezenta 
la seminarii cît mai bine pregătiți. 
Cursanții Greieruș loan, semualist 
la puțul orb nr. 9, minerul Demeni 
losif, mecanicii de locomotivă 
Neagu Nicolae și Orha loan, pre
cum și alții, au vorbit documentat 
despre bilanțul însuflețitor al în
făptuirilor poporului nostru munci
tor în perioada dintre Congresul 
al II-lea și Congresul al III-lea al 
P.M.R., bilanț înfățișat în prima 
parte a Raportului expus de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
cel de-al III-lea Congres al P.M.R. 
Participanții la dezbateri au vor
bit pe larg, concret, despre dez
voltarea industriei, agriculturii și 
a tuturor celorlalte ramuri de ac
tivitate, despre succesele istorice 
obținute sub conducerea partidului, 
prin care a fost creată baza econo
mică a socialismului în patria 
noastră și care au permis poporului 
nostru trecerea la o nouă etapă — 
aceea a desăvîrșirii construcției 
socialiste. Vorbitorii au subliniat 
consecvența cu care partidul nos
tru aplică învățătura leninistă cu 
privire la industrializarea socia
listă a țării.

După terminarea discuțiilor la 
care au participat aproape toți to
varășii prezenți, propagandistul, pe

baza unui plan tematic dinainte 
întocmit, a expus cuvîntul intro
ductiv la lecția următoare. Apoi 
a discutat cu cursanții unele pro
bleme ale îmbunătățirii activită
ții cercului. Deși cursanților li s-a 
recomandat să vină la învățămînt 
cu caiete și creioane, propagandis
tul s-a arătat pe drept cuvînt ne
mulțumit de faptul că unii dintre 
membrii cercului, între care tov. 
Neagu Nicolae, Birău Eugen și 
Cristea Romulus au venit la ședin
ța cercului fără să aducă cu ei ca
ietele de notițe. Propagandistul 
le-a explicat încăodată cît este de 
important ca fiecare cursant să ai
bă un caiet pe care să-și ia notițe 
atît la predări cît și în cadrul stu
diului individual.

încă de la prima lecție propa
gandistul Sava Cornel a urmărit 
modul în care cursanții reușesc să 
învețe, spre a veni în ajutorul ace
lora care întîmpină greutăți. Pen
tru toți cursanții cercului s-a pro
curat cîte un exemplar al Raportu
lui prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul al 
III-lea al P.M.R. precum și broșuri 
editate în ajutorul celor care stu
diază Statutul P.M.R.
distul și-a propus să 
consultații individuale 
cursanții care întîmpină
pentru ca toți membrii cercului să 
desfășoare în cursul 
în care am intrat o 
că pentru ridicarea 
politic și ideologic.

Propagun- 
organizezv 

pentru 
greutăți,

anului școlat 
muncă rodni- 
nivelului lor

B. I.

MINER $1 AGITATOR FRUNTAȘ
...Păsărică Nicolae era dornic 

să învețe o meserie. A hotărît să 
vină în Valea țiului și să se ca
lifice miner.

La biroul ■ sectorului 11 al minei 
Petrila, tînărul Păsărică l-a cunoscut 
pe minerul Nagy Alexandru. Acesta 
i-a povestit despre munca din 
taj, despre frumoasa meserie 
miner.

— Eu lucrez în mină de 
de ani, i-a spus minerul 
Pe vremuri în mi
nă se lucra greu. r~~'~ 
Abatajele nu erau 1
luminate, 
pul, pana de fier, l=
roaba — iată, toa
tă „mecanizarea" muncii pe atunci. 
Coboram în mină odată cu zorile 
și nu ieșeam de cît seara.

Fața bătrînului se întunecă la a- 
mintirea trecutului întunecos.

— In prezent munca noastră a 
minerilor îi cu totul alta. Tu în
vață să muncești, să pătrunzi tai
nele acestei meserii pentru că nu
mai după această vei putea să 
tragi foloasele bucuriilor ei...

tîrnăco-

★

aba-
de

zeci 
Nagy.

In vîrtejul muncii și învățăturii, 
vremea a trecut pe nesimțite. Păsă
rică Nicolae a urmat școala de 
mineri. In anul 1953 a devenit 
miner. De la minerii vîrstnici, tî- 
nărul își însușea experiența lor 
înaintată. In scurtă vreme, prin 
hărnicia sa, tînărul Păsărică și-a 
cîștigat încrederea colectivului. In 
anul 1957, la propunerea biroului 
organizației de bază, conducerea 
sectorului i-a încredințat conduce
rea unei brigăzi de mineri. Cu 
greu s-a despărțit Păsărică de or-

АЛАА

Posibilități largi de reducere 
a prețului de cost al cărbunelui
(Urmare din pag. l-a)

O altă importantă sursă pen
tru economii pentru colectivul 
nostru o formează reducerea con
sumurilor specifice de energie, 
material lemnos și exploziv. In 
seotembrie, de pildă, am folosit 
la fiecare o mie de tone de căr
bune extras dte 43,70 m.c. lemn 
față de 48 m.c./1000 tone citise 
acordă. Continuînd linia extin
derii armării metalice in aba
taje, preabataje și galerii, a fo
losirii înlocuitorilor lemnului 
avem posibilități de a econo
misi însemnate cantități de 
lemn. Pentru reducerea consu
mului de exploziv și de capse au 
fost de asemenea aplicate mă
suri de folosire rațională a a-

ad-cestora. Depășirea limitelor 
mise se face numai dacă există 
o temeinică justificare practică.

Angajamentul nostru anual 
l-am mărit recent la 2.100.000 
lei economii peste plan. Avînd 
în vedere considerentele expuse 
mai sus, colectivul minei Ani- 
noasa poate economisi: în fieca
re lună cel puțin 150.000-200.000 
Iei, adică putem realiza în a- 
cest an o economie totală supli
mentară în valoare de aproxi
mativ 2.400.000—'2.500.000 lei. 
De asemenea sîntem hotărîți ca 
prîn creșterea randamentului 
mediu în această perioadă la 
1,150 tone pe post, să mărim 

depășirea cantitativă a planului 
anual de producție cu cel puțin 
4500—5000 tone de cărbune".

tacit din brigade în cam a lucrat. 
Din ziua aceea pe umerii lui apă
sau mari răspunderi. Trebuia să 
conducă 27 de muncitori, să-i mo
bilizeze ia îndeplinirea sarcinilor 
de producție. A reușit cu succes.

Păsărică Nicolae nu e însă nu
mai un bun conducător al brigăzii, 
ci și un agitator de frunte al or
ganizației de bază. Nu degeaba 
comuniștii i-au acordat încrederea 
atunci cînd l-au primit în rîndu- 

rile membrilor de 
.f. partid. Ca agi--

tator el desfășoa- 
° muncă în-

—“ suflețită. Pe lingă,
munca zilnică de

la om la om, el organizează convor
biri cu brigada pe teme de pro
ducție, se ocupă de pregătirea po
litică și profesională a tinerilor 
din brigadă. Așa de exemplu, în- 
tr-una din convorbirile avute, agi
tatorul Păsărică a vorbit muncito
rilor despre importanța reducerii 
prețului de cost al cărbunelui și a 
obținerii de economii. El a arătat 
că înlăturarea șistului vizibil din 
cărbune trebuie să constituie unul 
din obiectivele principale ale bri
găzii. Muncitorii din brigadă au 
participat cu mult interes la aceas
tă convorbire și s-au angajat să de
pună toate eforturile pentru a ex
trage cărbune curat, fără șist. In 
urma convorbirilor numeroși mun
citori din brigadă între care Tobă 
Dumitru, Haidamac Gheorghe, 
Postea Costacbe și alții și-au spo
rit preocuparea față de îmbunătă
țirea calității cărbunelui.

In cadrul întrecerii, agitatorul 
Păsărică Nicolae acordă atenție 
reducerii consumului specific de 
lemn de mină. Brigada sa reușeș
te să economisească în fiecare, lună 
material lemnos în valoare de pes
te' 1400 lei.

Munca politică desfășurată în 
rîndul minerilor din brigadă a dat 
șt continuă să dea roade. In cursul 
acestui an brigada a extras mai 
bine de 1000 tone de cărbune 
peste plan. Ea a contribuit din plin 
la obținerea celor 206.000 lei eco
nomii pe sector, la reducerea pre

otului de cost al producției cu 0,64 
lei pe tona de cărbune.

In munca de agitator, Păsărică 
și-fi cîștigat încrederea colectivu
lui și a muncitorilor din brigadă. 
Pentru rezultatele obținute în pro
ducție el a fost decorat anul aces
ta cu „Medalia Muncii".

Z. ȘUȘTAC

Prin munca voluntară

H

I
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• PUBLICITATE
T. P. E. D. M. N.

întreprinderea 
de explorări Lupeni 

cu sediul în Lupeni
Strada Avram Iănicu nr. 1 

ANGAJEAZA pentru son
dele din Valea Jiului urmă
toarele categorii de munci
tori

— sondori șefi de
— salariu 900—1000

— mecanici revizie 
lariu 900—1000 lei.

— motoriști — salariu 
650-750 leî.

Solicitanții trebuie să po 
sede diploma de calificare 
respectivă.

granic 
lei.
— sa-

O. A. D. L. F.
PETROȘANI

J

Face cunoscut că în cursul 
lunii octombrie vai asigura 
aprovizionarea populației din 
Valea Jiului cu cartofi pen
tru iarnă.

In acest scop s-au orga
nizat centre de desfacere 
în toate localitățile raio
nului.

Astfel, vor funcționa cen
tre de desfacere în Lupeni,. 
la parapetul Viscoza și li
nia 11 din gara Lupeni; 
gara Vulcan, parapet Pe
trila și în toate unitățile 
O.A.D.L.F.

!

I

ANUNȚ
O, C. L Produse In

dustriale Petroșani cau
tă spre angajare 

revizor 
de inventariere 
cu retribuția de lei 

700-950
Informații 

tare asupra 
de angajare
la resortul muncă și sa
larii din cadrul unității.

lunar.
suplimen- 
condițiilor 

se primesc

nu-i mergea aerajul, în altă zi 
lipseau vagonetele. In ziua de 
20 octombrie, de pildă, nu avea 
de loc aer comprimat. Rezulta
tul : din 20 de zile din octom
brie, brigada n-a lucrat din plin 
nici 10 zile. Apoi, brigada lu
crează numai pe un singur 
schimbi Oare în aceste condiții 
se poate realiza o producție du
pă posibilitățile abatajului ? 
В me înțeles că nu I

Situații asemănătoare pot h 
întîlnite și la alte abataje fron
tale din sectorul IV B. De pil
dă. frontalul lui Furo cu o lun- 

. de 100 m., este plasat în 
toate trei schimburile cu nu
mai... 58 oameni, frontalul lut 
Cîrlogan — armat în fier și 
havat, avînd 54 m. lungime — 
are plasați numai 42 oameni, 
frontalul lui Angelescu pe 24 m. 
lungime are plasați... 13 oameni.

Iată deci cauza principală 
pentru care din frontalele sec
torului nu se extrage cărbune 
după posibilitățile pe care le 
are: plasarea frontalelor cu e- 
fectiv insuficient și ca urmare, 
o viteză de avansare scăzută ! 
Trebuie arătat de asemenea că 
nici celelalte probleme tehnice 
ale sectorului nu se prezintă 
strălucit. Linele galerii sînt in
trate în presiune, canalele de 
scurgere sînt înfundate și apa 
băltește pe vatră încît numai cu 
cisme bund' se poate circula. A- 
poi, sectorul are de suferit din 
cauză că se tot tărăgănează

schimbarea transportului la 
pujul 9 pe orizontul 480, din 
cauză că ventilatorul „Victoria" 
a stat zile întregi iar aerajul 
în sector a avut de suferit; că 
pe puțurile 3 și 7 au avut loc 
surpări, înfundări din cauza 
conductelor dte rambleu sparte.

Principalul vinovat pentru a- 
ceastă stare de lucruri este con
ducerea tehnică a sectorului 
(ing. șef Caramete Vasile, loc
țiitor ing. Iștvănuț Ion) care nu 
au intervenit cu toată hotărîrea 
pentru îndreptarea situației, tole
rează indisciplina în rîndul efec- 

■ tivului sectorului (minerul Gri- 
gore Ilie nu lucrează unde-i tri
mis, minerii Spătaru Gheorghe, 
Măndroc Tudor, Buhuși Gheor
ghe pleacă de la șut înainte dte 
a realiza sarcinile primite).

In sector există o organizație 
de partid puternică, cuprinzînd 
zeci de comuniști — mineri, 
maiștri, ingineri — cu o bogată 
experiență în muncă. Dar, ea 
nu a acordat, în activitatea ei, 
prioritate problemelor de pro
ducție, nu a analizat cu toată 
seriozitatea și la timp cauzele 
rămînerii în urmă a sectorului 
față de sarcinile de plan, nu a. 
luat măsuri hotărîte pentru li
chidarea lipsurilor. Este necesar 
ca organizația de partid a sec
torului să ia măsuri pentru mo
bilizarea întregului colectiv la 
folosirea din plin a capacității 
de producție a sectorului.

Din partea conducerii tehnice

a minei răspunde de acest sec
tor inginerul șef adjunct Popia- 
năș Dumitru. Acesta însă nu a 
făcut nimic pentru a îndrepta 
situația proastă a sectorului, ba 
mai mult cînd merge prin sec
tor, înjură, bruschează oamenii, 
se poartă necorespunzător cu 
tehnicienii sectorului, nu vrea 
să țină seama de nici, o propu
nere, sugestie sau sfat venit din 
partea minerilor cu o bogată 
experiență.

Cum de este tolerată această 
stare de lucruri ? Tovarășii de 
ia serviciul producției al com
binatului carbonifer nu au vă
zut că timp de 6 luni la rînd 
acest sector nu-și face planul ? 
Care a fost ajutorul lor con
cret ? Numai vizite făcute în 
fugă ? De așa „ajutor", mai 
Pine lipsă! Știe oare tov. ing. 
Dobrescu de la acest serviciu 
că tehnicienii din sector și din 
conducerea minei preconizează.. 
oprirea frontalului de pe stratul 
18 pentru... a completa cu efec
tiv celelalte frontale ?

Inginerii din conducerea com
binatului carbonifer trebuie să 
ia măsuri urgente pentru a în- 
diepta situația sectorului IV В 
de la Lupeni, prin respectarea 
hotăririi Conferinței raionale de 
partid de a spori viteza de a- 
vansare în abatajele frontale și 
de a folosi întreaga capacitate 
de producție a fronturilor de 
lucru.

t

MI HAI ȘTEFAN

La Vulcan s-au terminat re
cent lucrările de reamenajare a 
popicăriei. Cele două piste ale 
atenei au fost nivelate, bitumi
nate astfel încît întrecerile de 
popice să se desfășoare în bune 
condiții.

Lucrările de renovare a popi
căriei au fost efectuate 
bitorii acestui sport prin 
voluntară, realizîndu-se 
mii în valoare de peste 
lei

Tovarăși
MI N E R L

Șl

TEHNICIENI

I

de iu- 
muncă 
econo- 
15.000

V
*

'■ l Petro- 
deschiderea u- 

nui ATELIER DE BIJU
TERII în Petroșani piața 
Victoriei nr. 2.

Se confecționează verighe
te, cercei, inele, broșe, ace 
de cravată, gravuri etc, cu 
materialul clientului.

♦ Cooperativa Jiul 
șani anunță deschii 

fi

li
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STEAGUL ROȘU

au publicat 
mari titluri

MEXICO 22 (Agerpres). 
TASS (transmite :

Ziarele mexicane 
la loc de frunte sub 
știrile agențiilor de informații
cu privire la cuvîntarea rostită 
de N. S. Hrușciov la mitingul 
oamenilor muncii din Moscova. 
Ziarele subliniază acele părți 
din cuvîntare în care este vorba 
de creșterea puterii 
și militare a U.R.S.S. 
birea puterii S.U.A., 
tatea modificării

economice 
și de slă- 
de necesî- 
structurii

O.N.U., rezolvarea urgentă a 
problemei germane, organizarea 
unei noi conferințe la nivel 
înalt.

Ziarul „El Popular" sublinia
ză că N. S. Hrușciov „a aver
tizat pe militariștii yankei, care 
se dedau Ia provocări, că 
U.R.S.S. dispune de submarine 
atomice înzestrate cu arma nu
cleară".

Ziarele „Novedades" și „El 
Universal" publică fotografii 
înfățișînd prezidiul mitingului 
de la Lujniki.

Întîlnirea lui N. S. Hrușciov 
cu ziariștii cubani

MOSCOVA 22 (Agerpres). —
TASS transmite :

In dimineața zilei de 22 oc
tombrie, N. S. Hrușciov, pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a primit delegația 
ziariștilor din Republica Cuba 
în frunte cu directorul ziarului

„Revolucion", Carlos Francui 
care se află în Uniunea Sovie
tică.

In cursul întîlnirii care a a- 
vut loc la Kremlin între N. S. 
Hrușciov și ziariștii cubani a 
avut loc o convorbire priete
nească.

t О.

Lucrările Comitetului Politic

O

Hrușciov și-a reafirmat încrederea 
în forțele păcii

MONTEVIDEO 22 (Ager
pres). — TASS transmite;

Presa din Montevideo acordă 
o mare atenție cuvîntării rostite 
de N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. la mitingul oamenilor 
muncii din Moscova.

Toate ziarele publică sub mari 
titluri ample știri cu expunerea

Hrușciov.
scrie în

titlu : „Hrușciov a făcut o dare 
de seamă despre participarea 
cu succes la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. El și-a rea
firmat încrederea în forțele 
păcii".

NEW YORK 22 (Agerpres). 
In ședința din după-amiaza 

zilei de 21 octombrie a Comi
tetului Politic, care discută pro
blema dezarmării a luat cuvîn- 
tul un singur vorbitor — Gae
tano Martino, șeful delegației 
Italiei. , Apărînd poziția puteri
lor occidentale în problema de
zarmării și controlului 
mat că atîta timp cît 
tehnic nu va stabili

el a afir- 
un organ 
măsurile

cuvtntării lui N. S. 
Ziarul „El Popular"

de două ori 
în 30 de ani!“

BRUXELLES 22 (Agerpres).
In Belgia ia amploare mișca

rea de protest împotriva creării 
unei baze a Bundeswehrului Ia 
frontiera dintre Belgia și Olan
da. Corespondentul din Bru
xelles al agenției A.D.N. anun
ță că în tramvaie, pe zidurile 
gărilor și în locurile rezervate 
reclamelor apar următoarele in- 
fcripții: „Nu vrem germani în 
Belgia, sîntem sătui de ultima 
ocupație", „Belgiei nu-i trebuie 
Wehrmacht", „De dt>uă ori în 30 
de ani ajunge".

Sindicatul muncitorilor de la 
serviciile comunale din Anvers» 
a protestat vehement împotriva 
acordului dintre guvernul bel
gian și cel de la Bonn cu pri
vire la baze. Sindicatul a adre
sat populației un apel în care 
arată că crearea unor baze mi- 
litre germane în Belgia profa
nează memoria victimelor hitle- 
rtsmului.

Pentru a nu fi recrutat i 
în Bundeswehr

BERLIN 22 (Agerpres).
La Berlin s-a anunțat că în 

primele nouă luni ale anului 
curent, au trecut din Germa
nia occidentală îni R. D. Ger
mană 11.860 de tineri care nu- 
doresc să servească în Bun- 
deswehr. Numai prin punctul 
de frontieră Barby au 
anul acesta in R.D.G. 
care ar fi’ putut forma 
companii.

După cum relatează 
ția A.D.N. în primele
luni ale anului curent au tre
cut în Republica Democrată 
Germană peste 400 de intelec
tuali, printre care medici, oa
meni de știință, profesori, in
gineri, tehnicieni și oameni 
de artă.

trecut 
tineri 
35 de

agen- 
nouă

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 22 (Ager

pres).
Potrivit știrilor sosite din 

Congo, colonelul Mobutu, căpe
tenia rebelilor congolezi între
prinde eforturi disperate pentru 
a salva regimul său falimentar.

După cum transmite agenția- 
Taniug, Mobutu continuă * să 
blocheze cu ajutorul soldțaților 
săi reședința primului ministru 
Patrice Lumumba, exercită pre^ 
siuni și terorizează pe adversa
rii săi politici. Concomitent con
tinuă campania de corupere și 
de intimidare a deputaților par
lamentului, în -scopul de a crea 
o majoritate de care are nevoie 
Mobutu și care să exprime vo
tul de neîncredere guvernului 
Lumumba.

Bazîndu-se pe sprijinul cercu
rilor colonialiste, Mobutu a în
treprins la 20 octombrie încă o 
încercare de a-și întări situația 
însoțit de 100 ofițeri îmbarcați 
într-un convoi de jeep-uri și ca
mioane militare, el a sosit la 
sediul misiunii O'.N.U. și a a- 
dresat un ultimatum comanda
mentului trupelor Organizației 
Națiunilor Unite. In acest ulti
matum el a cerut, după cum se 
anunță, retragerea trupelor 
O.N.U. de la arsenalele taberei 
militare „Leopold II", permisiu
nea ca trupele sale să folosească 
fără nîcî un control armele din 
aceste arsenale și să i se pună 
ta dispoziție aerodromul Njili'.

După cum 
United Press
Leopoldville s-a aflat că coman
damentul forțelor armate ale 
O.N.U. în Congo a respins ulti
matumul lui Mobutu. Concomi
tent cu aceasta comandamentul 
trupelor O.N.U. a postat în co
laborare cu poliția guvernului 
provincial din Leopoldville pa
trule pe străzile orașului.

Această măsură a fost 
la cererile insistente ale 
niei publice congoleze de
asigura securitatea populației

anunță agenția 
International, la

luată 
opi- 

a se

----------- — ■" 1 ------- " =-----------

Guvernul R.K6. nu se mulțumește 
cu pregătirile militare în cadrul N.A.T.O.
BONN 22 (Agerpres).
In Germania occidentală se

creează așa-numite trupe teri-
. loriale care nu fac parte din for
țele armate ale N.A.T.O. După
cum anunță buletinul de presă
„Parlamentarische Politischer
Pressedienst". într-un viitor a- 
propiat va fi (terminată formarea

unei unități de trupe teritoriale 
la Immendingen (landtil Baden- 
Wurttemberg). Durata serviciu
lui în trupele teritoriale este de 
șase luni. In afară de aceasta, 
persoanele care au făcut servi
ciul în cadrul trupelor terito
riale execută o serie de concen
trări cu o durată totală de un an.

lui Mo-

din ca
ca „po- 
misiunii

terorizată de bandele 
bu fu

Observatorii politici 
pitala congoleză arată 
ziția de espectativă" a
O.N.U. față de Mobutu căruia 
aceasta i-a acordat pînă în pre
zent un sprijin fără echivoc se 
explică prin faptul că pozițiile 
lui Mobutu în armată probabil 
că au slăbit în mod considera
bil O mărturie a acestora este 
printre altele și îaptul că Mo
butu a mutat de urgență un ma
re număr de ofițeri din Leopold
ville în regiunile din interiorul 
țării, ceea ce înseamnă de fapt 
izgonirea lor din armată. A- 
ceastă măsură se explică prin a- 
titudinea lor dezaprobatoare fa
ță de activitatea aventurieră a 
colonelului rebel.

Potrivit ultimelor știri sosite 
din Leopoldville, Mobutu pri
mind refuzul comandamentului 
trupelor O.N.U. de a 
cererile sale a pus în 
„alarmă" începînd cu 
21 octombrie unitățile
ce se află sub ordinele 
Concomitent el a chemat din 
nou în capitală o brigadă moto- 
mecanizată dizlocată la This- 
ville (la 100 km. de Leopold
ville).

satisface 
stare de 
data de 
militare 

sale.

concrete ce trebuie înfăptuite, 
semnarea unui acord politic în 
legătură cu măsurile specifice 
legate de dezarmare nu ar duce 
la o reducere eficientă a înar
mărilor.

Alartino a apărat proiectul de 
rezoluție prezentat de Anglia, 
Italia și S.U.A. în problema de
zarmării ca pe un proiect care 
ar corespunde în întregime con
cepției dezarmării generale și 
controlate. Martino nu a obiec
tat împotriva includerii unor re. 
prezentanți ai țărilor neutre în 
Comitetul de dezarmare.

Muncitorii cubani 
răspund blocadei 

economice americane 
dublînd producția

HAVANA 22 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anun

ță că în cursul ultimelor zile 
în Cuba au avut loc numeroase 
mitinguri convocate de Federa
ția națională a muncitorilor din 
rafinăriile de zahăr, care reu
nește peste 400.000 die oameni 
ai muncii. Participanții și-au ex
primat deplinul acord față de 
hotărîrea guvernului revoluțio
nar de a naționaliza alte 382 de 
întreprinderi din Cuba, proprie
tatea capitaliștilor nord-ameri- 
cani. La numeroase rafinării și 
plantații muncitorii și-au luat 
angajamentul să dubleze pro
ducția ca răspuns la blocada e- 
conoinică americană.

---- o----

----- O-----

Statele Unite cer Coreei de sud 
să-și devalorizeze 

din nou moneda
NEW YORK 22 (Agerpres).
Recent a sosit la Washington 

ministrul sudi-coreean al Finan
țelor, Kim En San, pentru a 
ance tratative cu privire la 
schimbarea cursului valutei sud- 
coreene în decontările cu S.U.A. 
Această măsură va reprezenta 
de fapt devalorizarea monedei 
sud-coreene.

lr;tr-un interviu acordat unui 
corespondent al agenției United 
Press International, Kim En 
San a declarat că guvernele Sta
telor Unite și Coreei de sud au 
ajuns în principiu la un acord 

cu privire la satisfacerea acestei 
cereri americane. Totodată, du
pă cum reiese din interviul a- 
cordat de ministrul sud-coreean 
al Finanțelor, schimbarea cursu
lui valutei sud-coreene amenin
ță să submineze economia co

reeană și așa slabă și chiar să ducă 
la căderea noului guvern. An
terior, Kim En San declarase că 
guvernul sud-coreean amînă a- 
plicarea acestei măsuri în pri
mul rînd pentru că se teme că 
ea ar putea avea o serioasă in
fluență asupra situației politice 
din țară.

Instigare la agresiune
NEW YORK 22 (Agerpres).
Agenția United Press Inter

national anunță că organizația 
reacționară „Legiunea amqrtpa- 
nă" a adoptat o rezoluție la 
Congresul ei care s-a încheiat 
la Miami în care îndeamnă la 
„Boicotarea economică gene
rală" a Cubei pentru a se ob
ține „căderea actualului guvern 
al lui Castro". Dacă acest lucru 
nu va reuși, șe spune în rezo
luție, congresul și președintele 
S.U.A vor trebui să ia „toate mă
surile necesare pentru a pune în 
slujba acestui scop armamentul 
și forțele noastre armate și a da 
astfel poporului cuban posibili
tatea să formeze un guvern ne- 
comunist".

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

„Ziua lui Kenyata*
NAIROBI 22 (Agerpres).
Potrivit relatărilor din Nai

robi, ia 20 octombrie la chema
rea Un.unii Naționale Africane 
din Kenya populația țării a 
sărbătorit „Ziua lui Kenyata” 
— ziua de luptă pentru elibe
rarea imediată a lui Joipo Ke
nyata, conducătorul mișcării de 
eliberare națională din

domo Kenyata 
Ia 21 octombrie 
zația falsă de a 
tacuri teroriste" ale asociației 
secrete antiguvernamentale 
„Mau-Mau".

După cum transmite agenția 
Reuter, pe străzile orașului Nai
robi a avut loc o mare dtemoj> 
strație a africanilor.

Kenia. 
a fost arestat 
1952 sub acu- 
fi condus „a-

Mai rău decît în vremea sclavagismului”
NEW YORK 22 (Agerpres).
Sub titlul „Africa lui Salazar : 

un popor al „lumii libere" în lan
țuri" ziarul american „Gazette and 
Daily" a publicat un articol al 
corespondentului său din Londra, 
Leslie Plummer în care se relatea
ză despre asuprirea crîncenă din 
coloniile portugheze din Africa.

Imperiul colonial al Portugaliei 
din Africa include Mozambicul, 
Angola, Guineea Portugheză, insula 
Sao-Thome și insulele Capului 
Verde, cu o suprafață totală mai 
mare decît teritoriile Spaniei, Fran
ței, Germaniei, Italiei și Angliei 
laolaltă, scrie ziarul.

Resursele lor naturale sînt bo
gate, pămîntul lor este fertil. Dat 
aproximativ 11 milioane de africani 
sînt înrobiți de cel mai reacționar, 
cel mai înapoiat și cel mai crunt 
guvern din Europa, un guvern care 
întrece chiar și guvernul fascist al 
Spaniei.

Africanii trăiesc în cea 
cruntă mizerie, se adăpostesc 
cocioabe mizere. Pămînturile
mai bune au fost luate africanilor 
și se află în stăpînirea portughezi
lor. Fenomenul cel mai dezgustă-

mai 
în 

cele

tor din Africa portugheză este 
munca forțată. Autoritățile portu
gheze recunosc în mod oficial a- 
cest lucru, afirmînd că aceasta es
te o binefacere pentru africani. A- 
ceastă muncă forțată care este o 
formă de adevărat sclavaj, este 
folosită pe scară largă chiar de 
guvern pentru construirea drumuri
lor. In ace<st scop sînt recrutate 
deseori femei și chiar copii mici. 
Iată de ce pot fi văzute mame cu 
copii în spate, femei gravide și fe
tițe mici săpînd cu lopeți primi
tive drumuri și ducind pe cap co
șuri pline cu pămînt. Munca for
țată este folosită și pe plantațiile 
aparținînd europenilor.

In fiecare an 400.000 de africani 
din Mozambic sînt trimiși la mun
că forțată. Dintre aceștia. 100.000 
sînt exploatați în minele din Uniu
nea Sud-africană și din Rodezia. 
Vînzarea mîinii de muncă aduce 
Portugaliei o mare cantitate de va
lută străină.

Un fost administrator colonial 
a declarat că „actuala situație este 
mai proastă decît cea din epoca 
sclavagismului".

Discriminarea rasială practicată

populația 
două ca- 
(99,7 la 
la sută), 
sînt tra-

fățiș este o lege absolută în colo
niile portugheze din Africa. Po
trivit legilor coloniale, 
africană este împărțită în 
tegorii — „necivilizată" 
sută) și „civilizată" (0,3

Africanii „necivilizați"
tați ca animalele. Ei depind de bu
nul plac al administrației colonia
le.

In toate coloniile portugheze din 
Africa există numai 380 de me
dici. Mortalitatea infantilă ajunge 
în unele locuri la 80 la 
Angola revine un singur spital la 
fiecare 280.000 persoane, 
în zece ani (din 1940 
1950) în insulele Capului Verde 
au murit în urma foametei 40.000 
de oameni.

S.U.A, sprijină administrația co
lonială a Portugaliei și o ajută ca 
membră a N.A.T.O. pentru a înă
buși lupta de eliberare națională 
tot mai intensă din coloniile portu
gheze.

„In august 1960, amintește ;,Ga
zette and Daily", — în Guineea 
Portugheză 50 africani au fost uciși 
■pentru că luptau pentru mărirea sa
lariilor".

sută. In

Numai 
pînă la
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