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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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' Cu cîtva timp în urmă colecti
vul sectorului VII de la mina 
Aninoasa s-a angajat să amena
jeze incinta și împrejurimile șfe- 
pozitului de lemne. In acest «ap 
■muncitorii din sector au efecbyti 
diferite acțiuni voluntare. Ei 
au . dădit in stive l£00J«e-- 
Cri cubi de betonite, au constritit 
un drum de acces larg și bine 

au aranjat lemnele și 
r pe sorturi.

La amenajarea model a depo
zitului de lemne al minei Ani- I 
noasa au contribuit cu multă tra- ♦ 
gere de inimă tovarășii Conț Ba- - 
laș, Cardaș Ioan, Г._._'___
Constantin, Bulgaru Nicolae, 
Burlec Gb., lacob loan, Roibu A-

І pietruit, ,
scîndurile

r ______*
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J-> indru, Moraru E. și Băncii ă 1.
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crărite de investiții 
o problemă centrală

Lq^mi^ Lupeni, extracțip de 
cărbune «ей dl la an la an în 
continui creștere. Aceasta în- 
sean a că minerii sectorului VII 
i“ ■чйВЧ’ tebbjife să execute un 

Й' lucrări pentru 
punenia în valoare a noi orizon- 

-tu eriH№ iraiBcinile 'ce^ă j^rin. 

Pe pM» patru luni dip etost 
ăn, olanul, de., producție ; 
realizat.și depășit, au fost 
tați 485 hi. 1. galerii cu 
nete ■■ statică, 119,9 m. 1. 
armăte în bblțari, planul 
cărcări mecanice în galerii 
realițât în pțdpojrție de 108,5 la 
sută, iar îh 
de ihvestiții 
mașină de 
E.P.M. 1.

Pentru â 
acestui CoKctlv. ne-am 
tov. ing. Marinescu Ioan, șeful 
sectoțului уП; investiții. El ne-a 
relatat

— In anul 1961, planul de ex
tracție al minei Lupeni este mai 
mare cu 1BI9.000 tone de cărbune 
decît în i960, in afară de aceas
ta, minerii lupenenj și-au hiat 
angajamentul să extragă peste 
plan 25.000 tone de cărbune. De 
aceea este necesar să se execute 
un volum sporit de lucrări de 
investiții pentru deschideri de noi 
orizonturi și panouri — lucrări 
care -revin colectivului nostru.

De la bun început, noi am cău
tat să concentrăm pe principa
lele lucrări miniere cele mai bu
ne brigăzi. Astfel, la săparea 
puțului 21 lucrează brigada frun
tașă a lui Bartha Dionisie. Ea 
a terminat săparea propriu-zisă 
a puțului și acum execută rampe 
și alte ânexe necesare. La fel, să
parea galeriei de legătură cu sui
torul de aeraj de la orizontul 800 
se fare de £ăîr< Brigada lui Huda 
Mihai. Și celelalte locuri de mun
că sînt hKUșjijrțte «u brigăzi bune 
ca cele conduse de Dumbi Va- 
sile, Szabo Iosif, Panțiru Mihai, 
Popescu Sebastian, Olaru Gheor- 
ghe. ,

Avem și lucrări speciale, lega
te tot- de obiectivul general al 
sectorului, dar care sint deosebit 
de grele cerînd o atenție mare. 
Printre acestea .se numără gale
ria de cercetare a stratului V, 
blocul 3 A, orizontul 480, unde 
brigada lui Ferenczi Balazs exe- j :

a fost, 
t ехёси- 
i susți- 

galerii 
de în-

i a fost

luna aprilie sectorul 
a fost dotat cu o 

’■încărcat sovietică

------------- _
Comunistul Terentică Nicolae, împreună cu echipa pe care 

și cu materiale recupe- 
o economie de; peste

o conduce, a reparat la fața locului 
rate colivia puțului orb nr. 7, făcînd 
4000 lei.

IN CLIȘEU: Tovarășul Terentică 
parte din echipa sa după ieșirea din

cută galeria numai în zigrzag 
din cauza multor falii. La fel de 
grea este și galeri* transversală 
de la puțul Carolina de pe ori
zontul 480, unde brigada de mi
neri a Iul Știclaru Eugen in co
laborare strfnsă cu echipa de son
dori a lui Tălăban Mircea îna
intează cu precauție pentru a face 
străpungerea prin această aripă 
veche a minei Lupeni. Pentru a 
preîntîmpina eventualele surprize 
din partea unor viituri de apă a- 
dunate prin lucrări vechi, la a- 
ceastă lucrare se înaintează cu 
forarea de găuri de sondă în a- 
dîncime de 50—60 m.

Alături de lucrările arătate, 
sectorul nostru mai execută mă
rirea capacității circuitului va- 
gonetelor pline la puțul centru, 
electrificarea transportului la o- 
rizontul 480 pentru a se putea 
introduce locomotive cu troley și 
altele.

O atenție deosebită s-a dat și 
încărcării mecanice a pietrei re
zultate din excavați!, în galerii. 
Astfel, in galeria transversală a 
puțului 21 de pe orizontul 590, 
față de 157 m.c. planificați, pe 
luna aprilie au fost realizați 366,7 
m.c. cu încărcare mecanică; la ga
leria transversală din stratul 18 
s-au încărcat mecanic 191,1 m.c. 
etc.

Minerii și tehnicienii sectoru
lui de investiții al minei Lupeni 
au luat măsurile necesare pentru 
buna executare a lucrărilor mari 
ce le sînt încredințate. Mărturie 
.este faptul că pe cele patru 
trecute sarcinile de plan au 
îndeplinite și depășite. Dacă 
torul va primi în viitor un 
tor mai mare în materiale;
de sfredele, capete detașabile 
pentru sfredele, bolțari cu o re
zistență mai mare decît cea de 
pînă acum, reîncărcătoare cu ban
dă, vom putea 
obține rezultate 
și mai frumoase 
în muncă. Che
zășia e întrece
re^ socialistă pe 
care o desfășoa
ră toate brigăzi
le de mineri din 
sector, hotărî rea 
întregului colec
tiv de a executa 
lucrări de inves
tiții bune și îna
inte de termenul 
planificat.

Nicolae împreună cu o, 
șut.

îndrumați de către organele și 
organizațiile de partid, în prima 
etapă a întrecerii socialiste — 
în cinstea zilelor de 1 și 8 mai 
— cei, peste 1000 muncitori, in
gineri și tehnicieni ai întreprin
derii forestiere Petroșani - au în
deplinit planul producției glo
bale și de marfă în procent de 
125,62 la sută și, respectiv, 117,82 
la sută, dînd peste plan 7809 
m. c. lemn de lucru. Productivi
tatea muncii a ajuns la 0,720 
m.c./om zi, prețul de cost a fost 
redus cu 150.000 lei și s-au 
creat beneficii în sumă de circa 
110.000 lei. Valoarea unui metru 
cub masă lemnoasă dată în pro
ducție a ajuns la 146 lei.

Rezultate bune s-au obținut și 
în ceea ce privește mecanizarea 
lucrărilor grele. Procentul de 
mecanizare la doborît, secționat, 
scos-apropiat și încărcat variază 
între 40—46 la sută. Planul de 
împăduriri și îngrijiri de arbo- 
rete tinere a fost de asemenea rea
lizat integral pînă la 8 mai, su
prafața plantată fiind de 625 ha., 
iar acea parcursă cu lucrări de 
îngrijirea arboretelor tinere fi
ind de 1.300 ha.

Un sprijin real în. obținerea 
rezultatelor ,în această perioadă 
J-a constituit analiza făcută de 
Biroul Comitetului orășenesc de 
partid asupra muncii întreprin
derii noastre. Cu această ocazie 
conducerea întreprinderii și co
mitetul de partid au primit indi
cații prețioase în vederea îmbu
nătățirii muncii, care aplicate în 
practică au dus la rezultatele a- 
rătate.

In dorința de a dezvolta suc
cesele de pînă acum, muncitorii,

inginerii și tehnicienii din cadrul 
exploatărilor forestiere continuă 
cu însuflețire întrecerea. Astfel, 
pînă la 23 August colectivul nos
tru s-a angajat să dea peste plan 
5100 m. c. lemn lucru, să obțină 
o productivitate a muncii de pes
te 0,700 m.c./om zi, să extindă 
mecanizarea lucrărilor de exploa
tare forestieră la 43,5 la sută, să 
îmbunătățească indicele de utili
zare а masei lemnoase la 60 la 
sută, să realizeze economii pesi-:' 
te plan în valoare de 500.000 lei 
etc.

In acest scop au fost luate o 
serie de măsuri ca : crearea de 
material de împădurire din spe
ciile repede crescătoare, organi
zarea lucrului în toate exploată
rile după metoda brigăzilor com
plexe mari și mici cu plata în a- 
cord global, exploatarea la rînd 
a arborilor marcați după metoda 
în trunchiuri lungi și catarge în 
17 parchete, asigurarea funcțio
nării perfecte a mecanismelor, 
îmbunătățirea aprovizionării cu 
piese de schimb etc, ridicarea ca
lificării muncitorilor. Se va con
tinua munca de revizuire a pro
ceselor tehnologice înscrise în 
planurile de exploatare de către 
colective formate dhr muncitori 
fruntași, maiștri și ingineri. Se 
vor îmbunătăți în continuare con
dițiile de viață ale muncitorilor 
forestieri prin dotarea cabanelor

inig. C. FULGA 
directorul I, F. Petroșani

M. GORBOI 
secretar al comitetului de partid

I. F. Petroșani
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luntară 'pentru amenajarea remîz j
P I Гл ю,„л А ^гГПплел eirtf J

Remiză P. С. I. 
amenajată voluntar

■ Formațiunea de pază contra 
L incendiilor de la mina Aninoasa 
; compusă în cea mai mare parte
■ din pompieri voluntari a amena-
> jat de curînd prin -muncă volun- 
; tară și cu concursul <
[ întreprinderii o remiză P.C.l. A-
> ceastă remiză instalată într-o 
I fostă hală pentru întreținerea au- 
[ tovebiculelor, acum complet re-
> novată de mina; harnică a pom-
> pierilor, se compune din garaj,
> magazie pentru materiale, birou 
'',șjv a^ne^l pentru pompierul de

> Printre acei cate s-au eviden- 
; -țiat în acțiunile de muncă vo-

t

î I

j P.CJ. la mina Aninoasa sînt 
; și tovarășii Vteru Victor, Res- 
J caș Iulian;- Zăran Nicolae, Meș- 
• ier Constantin, Nicuța Dumitru, 
J Ștăvăracbe Ilie, Mihai Constan- 
ț tin, loan Nistor și Purcaș 
Tiprian.

Г Ore de bună 
J gospodărire 
1 Muncitorii din sectorul,

transport și întreținere a 
loacelor de locomoțiune, 
nicii, lăcătușii și personalul 
supraveghere au colectat o cantita
te de 2000 kg. fier vechi. Munci- 

I Horii de la secția funicular, odată 
cu amenajarea terenului din spa
tele halelor de încărcare, au 
strîns și depozitat 4000 kg. fier 
vechi, iar tinerii de la sectorul

VIII, 4800 kg. fier și metSte- ne- 
« feroase.
. Tot în cadrul orelor de burtă 
І gospodărire zeci de tineri nșun- 
*. citări -au efectuat diferite hierări 

* voluntare. Valoarea acestora se 
î ridică la circa 10.000 de lei.
A. NICHIFOREL
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IN CLIȘEU: Vedere din Sinaia, Casa de odihnă „Postăvarul

Toamnă. Anotimp greu 
pentru cei care, cu ani în 
urmă, din cauza mizeriei 
au ajuns înainte de vreme 
la iarna vieții. De cei ti
neri mai era cum era. Du
pă închiderea minei își 
luau boarfele în spate, ne 
vasta și copiii și o por
neau pe drumul pribegiei 
în căutare de lucru. Și pi- 
nă găseau un nou stăpîn 
care să le sugă din nou ca 
o lipitoare vlaga, aveau un 
„concediu de odihnă” de 
■li se lungeau urechile de 
foame. Cînd s-a închis mi
na Vulcan, cei care au 
primit asemenea „concedii” 
se numărau cu miile. Bătrî- 
nii însă unde să-și încerce 
ndrocul, să scape de un 
asemenea „concediu”. Roși 
de foame și boli, n-ar fi 
găsit de lucru nici căutînd 
cu luminarea ziua în amia
ză mare. Să-și tragă băttî 
nețele de la o zi lă alta, 
scormoneau din zori și pî
nă în noapte sterilul hal
dei ădunîrid bucățică cu 
bucățică pînă își’ umpleau 
sătulețul peticit, cu cărbuni., 
Apoi, cu săculețul în spate, 
gîfîind sub povară, porneau 
spre centru prin noroiul 

° rece de toamnă, bătuți de 
g lapoviță și vînt. Acolo, lă 
° Яіп macrhprni-„ comercianții din magherni- 
,, țele din centru își vindeau 

truda de o zi pe un codru

de pîine. Pe haldă ori la 
păscut cîte o capră costeli
vă, vaca pu(in pretențioasă 
a minerului, își petreceau 
și cei mici copilăria lipsită 
de bucurii.

Despre acele vremuri 
povestesc deseori bunicii 
nepoților, stând la gura so
bei și fumîndu-și în liniște 
pipa. Nepoții fac ochii mari

8
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n-am avut parte de așa ce' 2 
va. o

— Și cu valiza asta ma- 2 
re, plină de haine, ceri ?: 2 
Doar nu ți-a dat baba pa- „

8
8
8

a mirare. Nu le vine să 
creadă urechilor. Li se pare 
că aud basme cu balauri 
hidoși. Dar aceeași poveste 
o aud și din gura altor bă
trâni cînd adunați la taclale 
își deapănă firul amintiri 
lor. Deci nu-i basm. S-a 
întâmplat aievea și lui buni- 
cu. și lui nenea Mihai și 
la mulți, își spun nepoții 
simțind din plin bucuria 

, că ei nu au trăit pe acele 
Vremuri.

...Mai luna trecută, Vic
tor baci s-a spilcuit de gân
deai că-i ginere.

— Da ce te-ai pus așa 
la șpiț de gîndești că mergi 
la nuntă ? ‘ — întrebă un 
vecin.

— Mă mai ferchezuiesc 
și eu acum' la bătrînțe, că 
pe vremea cînd eram tînăr

șaportul ?. — glumi vecinul.
— Nu mi-a dat, dar Fam 

luat eu învoire pe două 
săptămîni.

— Nu zău I Și a vrut ?
— Cum să nu vrea, că g 

doar merg la Govora să-mi g 
caut de sănătate. g
. — Atunci drum bun și g 
să-mi trimiți și mie o ve- g 
dere. g

— Iți trimit, n-ai nici o o
9 w 
8 
8 
8 
8
8

gnia.
Și minerul pensionar Is

pas Victor s-a ținut de cu- 
vînt. A trimis multora ve
deri, așa cum au trimis și 
Anghel Dumitru și Țăianu ~ 
Victor și mulți alți mineri g 
pensionari dih Vulcan. De g 
trimis or să mai trimită Q 
minerii pensionari .din Voi- o 
can ’ și la vară că și pențru g 
atunci ău bilete. Rare sînt g 
însă vederile care să se a- g 
semene. E și normal- Une- ? 
le sînt de la Gpvora/ al- ® ~ — o 

8 
■8 
8 
9 — își spun ° 

Cllh _

tele din Gălimăneșfi, Her- 
culane ori din alte stațiuni 
climaterice din țară.

— Apoi nuri rău să fi 
acum bătrîn 
pensionarii zîmbind pe sub „ 
mustață. Dar ar trebui să g 
fim mai tinerei... o

D. C-R1ȘAN I
oooooooooo oooo 000000000000 oo
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, Recent Biroul Comitetului orășenesc de partid Petroșani a ♦ 
i analizat înrtr-o ședință lărgită activitatea șantierelor <te con- * 
» strucții industriale și social-culturale din Valea Jiului.
♦
♦
»
r
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Pe lingă membrii Biroului Comitetului orășenesc de partid 
au participat la ședință tovarășul Ardeleami loan, secretar a 
Comitetului regional de partid Hunedoara, secretari ai oÂa- 
niaațiilor de partid și cadre conducătoare din unitățile de con 
strucțll.

Participanții la discuții pe marginea referatului prezentat 
asupra îndeplinirii planului de investiții la construcții indus
triale și soclal-culturale de tov. Ghioancă Victor, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid, au scos in evidentă faptul 
că atit pe șantierele de construcții industriale dt si pe cele so- 
ciai-culturaie munca nu se desfășoară în ritmul cerut.

Ini pagina de față redăm cîteva aspecte din activitatea 
șantierelor de construcții si cîteva concluzii desprinse în a- 
ceasta ședință.

i

0 mai mare atenție organizării muncii 
pe șantierele de

Sarcinile pe care le pun Direc
tivele celui de-al IILlea Congres 
al partidului nostru în fața mine
rilor din Valea Jiului în anii care 
urmează sînt deosebit de impor
tante. Minerii Văii Jiului trebuie 
să dea economiei noastre națio
nale în cadrul șesenalului cantități 
sporite de cărbune, astfel ca în 
1965 industria carboniferă să a- 
jungă la o producție de 11,5— 
12,5 milioane tone de cărbune. 
Acest lucru impune luarea unor 
măsuri eficiente încă de pe acum 
pentru asigurarea condițiilor co
respunzătoare prin deschiderea 
unor noi fronturi de lucru, am
plasarea de noi obiective indus
triale și dotarea exploatărilor mi
niere cu utilaje moderne.

In acest sens statul nostru alo
că fonduri bănești și materiale 
necesare dezvoltării minelor din 
Valea Jiului. Ele ,însă trebuie fo
losite judicios ; bănii investiți în 
construcția obiectivelor industriale 
să aibe o cit mai mare eficiență 
economică.

In trimestrul I al acestui 
constructorii de pe șantierele 
construcții au obținut rezultate 
seamă.

Astfel planul de investiții

an 
de 
de

itroctii
cit și a cadrelor inginerești. La 
toate punctele de luau se obser 
vă risipă de materiale lemnoase, 
care slut împrăștiate peste tot, 
expuse degradării.

Conducerea tehnică și suprave
gherea punctelor de lucru de că
tre maiștrii «te în unele cazuri 
neșadsfăcătoare, atît datorită ca
lificării insuficiente a unora din 
ei, dt și a distanțelor mari și 
greu accesibile dintre unele lu
crări. De exemplu : pentru o lu
crare la E. M. Petrila și două 
lucrări la E. M. Lonea, există un 
singur maistru.

Cu toate că s-a reușit ca în 
bună măsură cadrele de munci
tori calificați de la lucrările de 
montaje să fie stabilizate, în rîri- 
durile muncitorilor constructori 
specializați și mai ales ale celor 
necalificați este o fluctuație mare. 
Astfel în trimestrul I a.c. au fost 
angajați 10 salariați și au plecat 
178. Aceasta se datorește și lip
sei de cazare în condiții satisfă
cătoare și uneori, diferenței dintre 
salariile >. realizate

4

FRUNTAȘI DE PE ȘANTIERE
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OANTA DUMITRU, 
zidar, șantierul 6 

Petroșani.

GAVAN PETRU, 
zidar, șef de brigadă 
șantierul 6 Petroșani.

RiSTEA GHEORGHE, 
zidar-betonist, 

șantierul 7 Lupeni.

SANDU TUDOR, 
zidar, șef de brigadă 

șantierul 7 Lupeni.
OO OO OO OO OO OO 06 OO OO 00 00-00
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a 
fosț realizat în proporție de 13,8 
la sută, din care la lucrări mi
niere 112,7 la sută, la construcții 
industriale 115,4 la sută, la cons
trucții social-culturale 44 la sută, 
la lucrări geologice 93,2 la sută, 
1a utilaje 112,9 la sută, iar la di
verse 115,9 la sută.

Cu toate că planul valoric la 
lucrările de investiții a fost în
deplinit, o seamă de obiective 
industriale care trebuiau să intre 
în funcțiune anul trecut nici în 
trimestrul I al acestui 
fost date în folosință, 
de exemplu, baia și 
Vulcan, stațiile tfafo 
și Lonea III etc.

Acest lucru se datorește pe de 
o parte nelivrării la timp a utila
jelor. lipsei de materiale și apa- 
rataje electrice, ceea ce a făcut 
ca p? șantierele — aparținînd. fos
tei O.C.M.M. — să existe o mare 
fluctuație de muncitori, cîștiguri 
mici și în același timp să ducă 
la scumpirea lucrărilor.

Cu toate că în acest an I.C.M.M. 
n -obținut rezultate pozitive față 
de anul precedent, mai există în
că o seamă de deficiențe care tre
buiesc grabnic lichidate. Princi
palele lipsuri care mai persistă 

Mn activitatea I.C.M.M. sînt 
natură tehnico-organizatorică 
aprovizionare. Dotarea cu 
loace tehnice este slabă, în ge
neral predomină munca manuală 
la majoritatea punctelor de lucru. 
In afară de confecționarea betoa- 
nelor cu mijloace mecanice, trans
portul cu bob și la unele cazuri 
cu funiculatul, celelalte operațiuni 
cum sînt săpăturile, transportul 
pămîntului, a agregatelor pentru 
betonare și a -betonului preparat, 
se execută manual în -majoritatea 
cazurilor. Transportul cu benzi în 
cazurile adecvate nu se folosește 
pe șantiere. Mecanizarea slabă a 
acestor munci atrage după sine 
o productivitate scăzută, depășiri 
mari de manoperă.

Simțul gospodăririi materia- 
* lelor și a utilajelor din dotarea 

punctelor de lucru cete slab dez
voltat, atît în rindurile maiștrilor

an n-au 
Așa este 
lămpăria 
Aninoasa

de
Și 

mij-

de muncitorii de: 
la I.C.M.M. și muncitorii anga
jați la suprafața minelor care de- 

similare.
Conducerea I.C.M.M., direcția 

de investiții a C.C.V.J., trebuie să 
ia grabnice măsuri pentru orga
nizarea și aprovizionarea cu ma
terialele necesare a punctelor de 
lucru, pentru ridicarea calificării 
muncitorilor și să pună un accent 
deosebit pe introducerea mitii me
canizări și pe mecanizarea proce
selor care cer un volum mare de 
muncă.

servesc * activități

DIN IDIIinil MIIKINIțlUM
• ȘCOLNIC ANTON, wcre- 

tarul comitetului orășenesc de 
partid Vulcan: Propaganda de 
partid să fie mai strîns legată de 
producție. Organizațiile de partid 
de pe șantiere să tragi la răs
pundere pe acei 
nepăsare față de 
rilor executate.

• BRINZAN 
tara organizației de bază la șan
tierul 7 Lupeni: Organele teh
nice aparțimnd trustului de cons 
trucții și I.C.M..M..-ului să-și in
tensifice asistența tehnici și să ia 
măsuri de organizarea de cursuri 
de calificare pentru muncitorii de 
pe șantiere.

• RACZEK NICOLAE, secre
tarul comitetului orășenesc de 
partid Petrila: Conducerea șan
tierului ^să manifeste, mai multă 
exigență față de fazele de fini
sare a lucrărilor de construcții. 
Să se ia măsuri urgente ca după 
terminarea construcțiilor să se 
facă curățenie tn jurul obiective
lor construite.

• IOVIPALE FLORIN, direc
torul 1.CM.M. Petroșani: Con
ducerea UP.D. să manifeste mai 
multă exigență față de proiectele 
pe care le întocmesc proiectanții. 
Ele să fie de calitate și la un 
nivel tehnic cit mai ridicat.

care manifestă 
calitatea lucră-

ELENA, secre

Colectivele de muncitori de pe 
șantierele de construcții de locuin 
țe din Valea Jiului au obținut 
în ultimul timp realizări mai bune 
decîr anii trecuți. In cursul primu
lui trimestru din acest an șantie 
rul 6 construcții din Petroșani a 
obținut o depășire a planului de 
producție de 38 la sută, iar șan
tierul nr. 7 Lupeni și-a depășit 
planul de producție cu 11 la sută. 
Au fost înregistrate unele reali
zări de colectivele șantierelor de 
construcții și în privința îmbună
tățirii calității lucrărilor.

Realizările sub 
reale — așa cum 
tat din analiză 
zace, pe lingă 
tați obiective, ca 
cumentațiilor, a 
importante etc. de 
țe organizatorice, ca slaba supra
veghere și asistență tehnică din 
partea corpului tehnico-ingineresc 
asupra desfășurării procesului de 
producție, de lipsa de preocupare 
a conducerilor de șantiere pentru 
ridicarea calificării muncitorilor, 
pentru o mai bună organizare a 
muncii care să asigure obținerea 
unei productivități sporite. In loc 
de o preocupare susținută pentru 
lichidarea deficiențelor, unele ca
dre conducătoare din construcții, 
cum sînt inginerii Badea Victor,

posibilitățile 
a 
sînt 

unele 
întîrzierea do- 
unor materiale 
unele deficien-

rezul- 
cau- 

greu-

ii
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Munca politică mai strîns legată de realizarea 
sarcinilor de producție

Una din concluziile principale 
ce s-au desprins din ședința bi
roului Comitetului orășenesc de 
partid este aceea că, în ultimul 
timp, organizațiile de partid din 
unitățile de construcții din Va
lea Jiului și-au îndeplinit cu 
mai multă competență rolul de 
conducători politici ai activității 
colectivelor de pe șantiere, s-a 
întărit controlul de partid asu
pra conducerilor tehnico-admirtis- 
trative. Organizațiile de partid 
de pe șantierele LC.M.M. din Pe
troșani și Vulcan, șantierul nr. 
6 construcții Petroșani, I.U.T. 
Livezeni, au analizat în cadrul 
adunărilor generale diferite la
turi importante ale activității e- 
conomice, ca de pHdă, îndeplini
rea planului de producție pe pri
mul trimestru a. c„ realizarea 
planului de reducere a prețului 
de cost, aprovizionarea șantiere
lor șl a locurilor de muncă etc. 
Cu acest prilej comuniștii au 
dezbătut cu competență activita
tea conducerilor de șantiere și au 
elaborat măsuri eficace în vede
rea lichidării deficiențelor, tn 
privința analizării activității eco
nomice a șantierelor se constată 
însă și unele lipsuri. In aduna
rea generală din luna februarie, 
de pildă, organizația de bază a 
șantierului 7 Construcții Lupeni 
a analizat preocuparea conduce
rii șantierului pentru asigurarea 
condițiilor de muncă în perioada 
de iarnă, dar deși au fost scoase 
în evfcfeoță o serie de lipsuri în

acest sens, organizația de bază 
nu a elaborat mid un plan de 
măsuri. Neajunsuri se manifestă 
și în privința urmăririi măsuri
lor elaborate. De pildă, organi
zația de partid de pe șantierul 6 
construcții a analizat în luna fe
bruarie a. c. situația prețului de 
cost pe șantier, elabortnd o ho
tărî re cu măsuri bune dar neur
mărind îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute în hotărire, măsurile 
stabilite nu au prins viață, fiind 
necesar ca in luna aprilie .situa
ția prețului de cost să fie din nou 
analizată.

In scopul înfăptuirii măsurilor 
preconizate pentru îmbunătățirea 
activității economice a șantiere
lor, organizațiile de partid tre
buie să întărească 
controlul de partid 
ducerilor economice, 
răspunderea cadrelor 
re față de sarcinHe

O deosebită atenție va trebui 
acordată repartizării judicioase a 
membrilor și candidaților de 
partid pe locurile cele mal im
portante de producție. Bune re
zultate a obținut tn această pri
vință organizația de bază de pe 
șantierul 7 Lupeni. Pe acest șan
tier, din cele 14 brigăzi, 12 sînt 
conduse de membri și candidați 
de partid, iar din «4 membri și 
candidați de partid 54 lucrează 
direct în producție. Slabe rezul
tate au obținut in privința întă
ririi rindurilor lor și a reparti
zării judicioase a membrilor de

substanțial 
asupra con- 
să dezvolte 
conducătoa
re le revin.

partid pe locurile de muncă or
ganizațiile de bază din cadrul 
întreprinderii de construcții și 
montaje miniere Petroșani.

Organizațiile de bază de șan
tiere au datoria să urmărească 
mobilizarea colectivelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni la 
înfăptuirea sare ini lor puse de 
partid în privința scurtării ter
menelor de execuție, îmbunătăți
rea calității lucrărilor și reduce
rea prețului de cost. In acest 
scop vor trebui lichidate de ur
gență neajunsurile în ceea ce pri
vește legarea agitației politice și 
a muncii culturali locative de 
masă de sarcinile concret' ale 
șantierelor, loturilor și brigăzilor, 
precum și din ținerea evidenței 
și popularizarea rezultatelor în
trecerii socialiste de către orga
nizațiile de sindicat. Munca po
litică desfășurată de organizații
le de sindicat și U.T.M. să aibă 
în centrul atenției intensificarea 
întrecerii socialiste, dezvoltarea 
combativității tuturor colectivelor 
față de indisciplină, față de a- j 
titudlnea de indolență și lipsa îl 
de răspundere a unor m ștri șl 
tehnicieni.

Grăbirea ritmului de execuție 
a construcțiilor, îmbunătățirea 
calității lucrărilor și reducerea 
prețului de cost — tată sarcinile 
principale ale organizațiilor de 
partid si, sub conducerea lor, a' 
organizațiilor de maso din unită
țile de construcții

Sitescu Ioan, șefi de șantie 
precum chiar și tov. Auner CaS 
inginer șef adjunct al T.R.C.Î 
se situează pe o poziție de plîngă- 
reaiă, de diverse motivări, aștep- 
tînd ca lichidarea deficiențelor să 
fie făcută de alții. Din această 
cauză stadiul fizic al multor lu
crări de construcții este întîrziat.

Reducerea continuă a costului 
construcțiilor este una din princi
palele sarcini puse de partid în 
fața muncitorilor de pe șantiere. 
Constructorii din Valea Jiului nu 
s-au achitat însă de această sarci
nă. Astfel, în cursul trimestrului I 
a.c., prețul de cost pe șantierele 
din Petroșani și Lupeni a fost 
depășit cu 19,14, respectiv 20,7 
la sută. Depășirea prețului de cost 
este cauzată de slaba gospodări
re a materialelor de construcții, 
de neutilizarea la capacitatea nor
mală a utilajelor, de cheltuielile 
de manoperă pentru refaceri de 
lucrări executate necorespunzător.

Planul de măsuri elaborat de 
Biroul Comitetului orășenesc de 
partid pe marginea analizei asuprp 
activității șantierelor de construe- I 
ții stabilește sarcini concrete în 
privința lichidării) lipsurilor de pi~ 
nă acum, pentru îndeplinirea în 
termenele stabilite a planului fi
zic al șantierelor, ieftinirea și îm
bunătățirea calității lucrărilor de 
construcții. îndeplinirea planului 
de măsuri va duce, cu siguranță, 
la obținerea de noi succese în ac
tivitatea muncitorilor de pe șan
tierele de construcții.

■’S
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Sarcini imediate i:
• In vederea intensificării rit- j 

mul ui de muncă pe șantierele j
de construcții, pentru termi- 1 

narea la timp a obiectivelor j 
să fie introdus sistemul de iu- j 
cru pe două schimburi, iar la ) 
unde lucrări chiar pe trei j 
schimburi. I

• îmbunătățirea calității iu- 
arărilor de construcții precum

; și respectarea termenelor de e- 1 
î xecuție sînt în strinsă legătu- < 
î ră cu gradul de calificare al J 
; muncitorilor. Organizațiile sin- j 
’ dicale, în colaborare cu condu- ' 
î cerile șantierelor, să treacă de ■ 

urgență la organizarea de 
cursuri de ridicare a califică
rii pentru muncitori, îndeosebi 
pentru șefii de brigăzi.

• Mecanizarea, mica meca
nizare pentru perfecționare* 
procesului de producție, să 
constitute o preocupare primor- 
didă pentru corpul tehnico-inr 
gineresc din construcții.

• Beneficiarii, respectiv sta
tul popular, C.C.V.J., trebuie 
să urmărească asigurarea din 
timp a documentațiilor pentru 
constructori, precum și calita
tea documentațiilor.

f
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Lucrări de întreținere : 

a drumurilor •

Ariditatea ссмайгі strlns legată 
амсййе й preduejia

rului de producție. La propune
rea lui, s-au confecționat din re
zerve interne 4 bătătoare pneu
matice care utilizate din plin au 
dus la creșterea productivității 
muncii cu 5—10 la sută redu- 
cîndu-se astfel simțitor și efor
tul fizic al muncitorilor forma
tori.

De asemenea, propuneri inte
resante în cadrul cercului au fă-2 drumul de acces ________
cut șl cursanții Leah David, Pul- î rii. Nu de mult s-a construit un J « гЛгл Tam -J в w *1 Ав A «« м 1 ă.--- - • _. _ __ . — .. - - — -л -. _ — Я_St
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Cercul de economie concretă 
de la Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșani își desfă
șoară activitatea în strînsă le
gătură cu cerințele procesului de 
producție, cu viata practică din 
uzină. Atît lecțiile cît și discu
țiile purtate de către membrii 
cercului, urmăresc îmbunătățirea 
activității procesului de produc
ție, 1 jarea tezelor teoretice de 
sarcinile ce stau în fața uzinei.

Ca urmare a îndrumării cer
cului de către comitetul de partid 
din uzină și efortului depus de 
propagandist, s-a reușit ca ma
joritatea lecțiilor expuse să aibă 
un nivel teoretic corespunzător, 
un bogat conținut, să ridice pro
bleme importante, să fie însoțite 
de materiale demonstrative. Deo
sebit de interesante au fost lec
țiile cu privire la ridicarea ni
velului tehnic al producției, îm
bunătățirea calității produselor 
în secția turnătorie și altele.

Lecțiile fiind bine predate, e- 
xemplificate cu fapte din viața 
uzinei, au creat o largă bază de 
discuții. Cu prilejul dezbaterii 
problemei privind calitatea pro
ducției la turnătorie, au luat cu- 
vîWhil mai mulți cursanți. Așa, 
diț'/pildă, tovarășul Căprar Va- 
sile, a făcut propuneri menite 
să ducă la îmbunătățirea proce-

\ •

SHE NI !
(Urmare din pag. I-a)

cu 200 paturi de fier și cazarma- 
mentul necesar, 4 aparate de ra
dio și 10 biblioteci volante.

Pentru a da produse de cali
tate superioară se va acorda o a- 
teriție deosebită presortării mate
rialului lemnos în parchete și a 
sortării lui pe rămpi, prin înlo
cuirea actualilor măsurători de 
lungimi și diametre cu sortatori 
calificați prin cursuri de minim 
tehnic în cadrul întreprinderii.

In vederea i 
mentelor, organizațiile 
ale I. F. Petroșani au 
suri repartizînd pe cei 
comuniști în posturile 
producției, cu sarcini 
dubind îmbunătățirea 

: produselor, realizarea 
mii și beneficii.

Comitetul sindicatului din în
treprindere și comitetele de sec
ție și-au înscris în programul foc 
de activitate măsuri în vederea 
intensificării muncii cultural-edu
cative a muncitorilor, prin îmbo
gățirea bibliotecilor volante în 
exploatări, activizarea celor două 
brigăzi artistice de agitație, ți
nerea de conferințe, sporirea nu
mărului de abonamente la ziare 
etc.

In această perioadă organiza
țiilor de partid din cadrul I. F. 
Petroșani și conducerilor sectoa
relor le revine sarcina de a mo
biliza masele de muncitori în ju
rul sarcinilor de plan și a an
gajamentelor, asigurînd îndepli
nirea ritmică a acestora, astfel 
încît să întîmpinăm ziua de 23 
August cu noi succese în activi
tatea economică a întreprinderii.

realizării angaja
de partid 
luat mă- 
mai buni 
cheie ale 

concrete 
calității 

de econo-
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• Iar și cu sprijinul efectiv al ce- І
• tățenilor, jn cătunul Tăia s-a re- j 
« păhnt pe o porțiune de 2 .km. 4

; spre Lșunca Flo- I

încă din primele zile ele pri
măverii, Comitetul executiv al 
sfatului popular al orașului Pe
trila a acordat o grijă deosebită 
lucrărilor de întreținere a drumu
rilor. Prin deputății sfatului popu-

î e44ț
•
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vere Teodor. Berindei Andrei șl ♦ мои drum pentru căruțe, ce leagă 
alții. Acești membri de partid, î - . — . .
împreună cu tovarășul Căprar j 
Vasile, au propus să se aducă • 
anumite modificări tehnologiei de ț 
formare și turnare a pieselor J 
pentru stîlpii de abataj. Găsind r 
folositoare propunerile făcute de • r_ 
cursanți, comitetul de partid șiî 
conducerea uzinei au stabilit cal ___  ,__
ele să fie analizate de un colec- ! 'lungime de 145 ml. 
tiv de ingineri, tehnicieni și frun-l ’ ’ ----- 1
tași în producție, apoi aplicate J 
în practică. J

însușirea temeinică a noțiunilor ț 
de bază ale economiei politice, 
i-a îndemnat pe cursanți să stu
dieze continuu probleme econo
mice саге-și găsesc aplicarea 
practică în uzină. Așa de exem
plu, în secția construcții metali
ce tovarășii Cosma loan și Biro 
Carol, au făcut propuneri privi- î 
toare ia extinderea sudării auto- I

satele Răscoala și Cirici.
De asemenea, pe valea TăH la 

Cheile Tiii, pe Valea Popii, pes
te pirîul Juroni și în alte locuri, . 
s-au construit prin contribuția în ț 
muncă a cetățenilor mai multe 
poduri și podise de trecere, iar 
..1 cătunul Birăoni s-au săpat 
șanțuri de scurgere a apei pe o

I
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la maimate și semiautomate 
multe comenzi. Prin extinderea 
acestui procedeu se va reduce cu 
10—25 la sută twnpul de execu
tare a anumitor operații de su
dură.

Ca urmare a legării învăță-; 
mîntului de partid de activitatea 
practică a uzinei, rezultatele ob
ținute în producție au devenit în 
ultimele luni din ce în ce mai 
bune. In secția turnătorie, de pil- AX - f—x re(jus cu •

de rebuturi 
din oțel față 
și cu 25 la 

fontă.
obținute 
economie

dă, a fost 
procentajul 
sele turnate 
ma admisă 
piesele din

Succesele 
cercului de 
la U.R.U.M.P., sînt 
carii în practică a celor învă
țate la cursuri. Ele se datoresc 
sprijinului primit din partea co
mitetului de partid și a organi
zațiilor de bază, care analizea
ză periodic felul în care se des
fășoară învățămîntul de partid, 
cum acesta este legat de cerin
țele și sarcinile economice ce 
stau în fața întregului colectiv.

la sută 
la pie- 
de nor- 
sută la

de cursanții 
concretă de 
rodul apli-
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RIspTndîrea presei — 
la loc de cinste

In trimestrul II al anului 
curs, la școala elementară de
ani nr. 1 din Lupeni, s-a acordat 
o mare atenție răspîodirii presei.

In acest scop, o activitate rod
nică au desfășurat atît grupele 
pionierești cît șî profesorii diri- 
gințî. Datorita muncii acestora’ în 
Cadrul școlii, s-au făcut peste 
1.100 abonamente, pe termen dfe 
trei luni, Ia diferite ziare și re
viste ca : „Scînteia pionierului’*, 
„Luminița", „Cravata roșie” etc.

Printre clasele care s-au eviden
țiat in această activitate pot fi 
menționate de la ciclul I elevii 
claselor a Il-a E., а ІП а B, și 
a TV-а B, iar de la ciclul II, cla
sele а V-a В., a V-a E și a Vl-a 
B, care au făcut cele mai multe 
abonamente.

In total, în cursul acestui an, 
cetățenii din satele aparținătoare 
de orașul Petrila, au prestat 592 
zile-muncă cu brațele și 68 zile- 
muncă cu atelajele. In fruntea 
acțiunilor de mobilizare a țăra
nilor muncitori la bune gospodi- j 
rire a satelor s-au situat depu
tății Munteanu loan al Vasiei 
din Taia, Avram llie din Biră- 
onii de Jos, Mogoș Sirmon din _
Birâonii de Sus și Răscoleau J
tru din Răscoala. Z
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A apărut;

moto 
expu-

întreținerea și repararea 
motocicletelor, motoretelor 

și scuterelor
de AL. G. MAYER

In prima parte a lucrării sînt 
tratate problemele în legătură cu 
întreținerea motocicletelor, 
retelor și scuterelor. Sînt
se operațiile dte întreținere curen
tă și periodică, sculele și 
zitivaie necesare întreținerii, re
gulile și procedeele de demonta
re și montare, utilarea garajului 
motoci distului.

In partea a doua sînt expuse 
procedeele pentru repararea 
focicletelor.

Cartea se adresează atît 
tocicHștilor care n-au încă
na necesară unei bune întrețineri 
a motocicletelor cît și celor ex
perimentați.

d i spo

rii o-

mo- 
ruti-

I

Ia preajma examenului de maturitate
Examenul de maturitate este 

cel mai important mijloc de ve
rificare a gradUlui în care elevii 
și-au însușit cunoștințele prevă
zute în programele școlare pen
tru clasele a VlII-a și a Xf-a.

Pentru a face fată cu succes 
acestei verificări, este necesară o 
pregătire cît mai serioasă și fă
cută din timp, a viitorilor can
didați.

In clasele a XI-а ale Școlii 
medii serale din Petroșani, exa
menele de maturitate au fost un 
subiect de discuție din prima zi 
de școală. Dar deosebit de ac
tual a devenit acum, cînd de a- 
cest examen ne despart doar cî- 
teva săptămîni.

In urma analizei situației la 
învățătură ce a avut.loc la în
ceputul lunii mai, s-a ajuns la 
concluzia că pregătirea elevilor 
nu este încă cu totul satisfăcă
toare. In special la materii ca 
matematică, fizică și chimie, si
tuația nu este nici pe departe 
la nivelul cerințelor.

Cauzele slabei pregătiri sînt 
multiple. Avînd în vedere că toți 
elevii de la cursul seral lucrea
ză efectiv în producție, le rămî- 
ne puțin timp pentru studiul, in
dividual. Unii elevi însă nu s-au 
străduit să folosească la maxi
mum aceste ore libere. Or, asimi
larea materiei cere timp, muncă 
perseverentă. Afară de acestea, 
nici la orele de consultații nu, 
participă decît foarte puțini e- 
levî și în special elevii buni

Toate aceste cauze au fost

scoase în evidență cu ocazia a- 
n aii zei situației la învățătură și 
s-au luat măsuri pentru lichida
rea lipsurilor

Conducerea 
rîrea măririi 
de consultații 
vilor, în aceste ore se vor reca
pitula materiile predate în anii 
trecu ți.

S-a-observat o nouă atitudine 
din partea elevilor. Nu lipsesc 
nemotivat <Je la cursuri, partici
pă cu regularitate la orele de 
consultație și acordă o atenție 
deosebită studiului individual.

Dat fiind că în vederea exa
menului de maturitate elevii mun
citori beneficiază de concediu de 
studii, este bine ca în această 
perioadă să se formeze grupuri 
în jurul elevilor mai buni pentru 
a putea lămuri problemele mai 
grele într-un timp cît mai scurt 
și pentru ca. fiecare să-și însu
șească cît mai temeinic cunoștin
țele necesare. Timpul cît a mai 
rămas la dispoziția elevilor este 

.scurt, de aceea el trebuie folosit 
cît mai judicios..

Examenul de maturitate este un 
pas important în viața fiecărui 
elev. Dacă elevii claselor a Xl-a 
ale Școlii medii serale din Pe
troșani vor avea în permanență 
în. vedere aceasta, prin eforturile 
comune ale lor și, ale profesori
lor din partea cărora primesc tot 
sprijinul necesar, vor putea face 
față unui astfel de examen.

E A

exi atente, 
școlii a luat hotă- 
numărului orelor 
și, la cererea ele-

Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 

Petroșani
STUDIOUL EXPERIMENTAL

prezintă
vineri 19 mai 1951, 

la clubul minier Petrila 

slmbătă 20 M duminică 
21 mai 1901 în sala 

Teatrului de stat

JOCUL RMOSTEII 
$8 M ÎIOTWlMM 

Comedie în 3 acte 
de Marivaux

Regia artistică: 
D. Căpitanu

Scenografia: E. Moise
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I de 100 și 200 lei | 

j Plata cărților în 4 rate l

Țiului minealaliti 
PailKt Loiale îelioiaoi

anunță publicul consumator 
că a organizat la restauran
tele Minerul și Carpați din 
Petroșani, un serviciu pentru 
servirea clientelei Ia domici
liu cu orice fel de mînc&ruri, 
dulciuri și băuturi.

înainte de a face comenzile 
rugăm consultați listele de 

• meniu prin telefoanele res
taurantelor Minerul (nr. 151) 
și Carpați ( nr, 138). Astfel 
puteți fi serviți la domiciliu 
cu mîncărurile preferate.

Comanda se execută în cel 
mai scurt timp posibil.
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flUIOBI LUFEIU
Anunță concursul pentru 

ii ocuparea unui post de mais- 
■■ trn întreținere utilaj textil 

care se va ține in ziua de I;
i:i

i41

i
!

I

29 mai 1961.
Candidați! la concurs tre

buie să îndeplinească urmă
toarele condiții:

Să posede diplomă de 
maistru sau adeverință din 
care să reiese 12 ani vechi
me în funcția

înscrierile se 
ziua de 25 mat

Informațiile se primesc

de maistru.
fac pină 
1961.

In

la 
serviciul organizarea și nor
marea muncii din întreprin
derea Filatura Lupeni.

îoI

0. C. L. Produse 
Industriale

PETROȘANI 
anunță:

Pentru sezonul de pri> 
măvară-vară, O.C.L. Pro
duse Industriale Petroșani 
a pus în vînzaro prin toa
te magazinele de țesături 
un bogat și variat sorti
ment de:

imprimeuri 
de țesături bumbac 

și mătase 
Vizitați magazinele 

de textile

DE riUtiCA UNDE Ml F0S1 CHEMAI' PENÎRU 
PUSCARE, REFUZAȚI EXECUTAREA PUȘCĂRII
PiNĂ CE LOCUI DE MIMA f!U NM PREZIHIÂ P1RIC91



STEAGUL ROȘU

Al Itt-lea Congres unional 
al arhitecților sovietici

torești au fost construite 4.600.000 
apartamente.

In ultimii ani, se spune în me
saj, activitatea arhitecților a înce
put să corespundă într-o măsură 
și mai mare nevoilor arzătoare 
ale poporului; cerințelor economi
ei, necesităților de industrializare 
a construcțiilor și de dezveltare a 
proiectelor tip.

Alexandr Gegello, unul din cei 
mai bătrini arhitecțî sovietici, ca
re a deschis prima ședință, a sub
liniat că Congresul are sarcina de 
a sintetiza experiența pozitivă a- 
cumulată de arhitecții sovietici în 
cei 5 ani care au trecut de la 
ultimul congres și de a trasa 
căile fundamentale de dezvoltare 
ale arhitecturii sovietice.

Alexandr Vlasov, unul din con
ducătorii Uniunii arhitecților din 
U.R.S.S., a prezentat raportul în 
care a subliniat noua orientare în 
dezvoltarea arhitecturii sovietice.

nou reactor la Dubna
(Agerpres). —

MOSCOVA 18 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 18 mai s~a deschis la Mos
cova, în Palatul Mare al Krem
linului, al treilea Congres unio
nal al arhitecților sovietici la ca
re participă 500 de delegați din 
diverse orașe ale U.R.S.S., precum 
ji numeroși invitați.

In sala de ședințe se aflau con
ducători ai Partidului comunist și 
guvernului sovietic în 
Nikita Hrușciov.

Mihail Suslov a dat 
tului salutului adresat 
de C.G al P.C.U.S. și 
de . Miniștri al U.R.S.S. Mesajul 
cuprinde date care ilustrează am
ploarea lucrărilor de construcții 
în U.R.S.S. Numai in primii doi 
ani ai septenalului au fost date în 
exploatare peste 2.000 de mari în
treprinderi industriale și de trans
port In orașe și

frunte cu

citire tex- 
congresului 

Consiliul

așezări munci-

Un
MOSCOVA 18

TASS transmite :
La Institutul unificat de cerce

tări nucleare die la Dubna a fost

I

--o--
Inttnl im inilil faitliti

BONN 18 (Agerpres). TASS 
transmite :

in fața tribunalului penal din 
Koblenz au compărut doi călăi 
fasciști — fostul obersturmbann- 
fiihrer S.S., Rommers și fostul 
comandant al trupelor S.S. și al 
poliției hitleriste din Minsk, Zen
ner. In timp ce orașul Minsk a 
fost ocupat vremelnic de trupele 
germano-fascisțe. din ordinul lțr 
au fost împușcați în masă locui
tori pașnici ai capitalei Bielo- 
rusiei sovietice! Numai în prime
le zile ale lunii noiembrie 1941, 
conform instrucțiunilor acestor 
călăi fasciști, au fost uciși peste 
6.600 locuitori

La tribunal, 
noscut că au 
masă locuitori 
căutat să justifice 
nate prin „ordinul

Nu poate să nu 
profundă indignare 
cești ucigași fasciști au fost trași 
la răspundere abia după 16 ani 
de la terminarea războiului. Pînă 
la arestarea lor atît Rommers 
cît și Zenner au trăit în deplină 
libertate în Germania occidentală 
sub propriile lor nume, schim- 
bîndu-și doar activitatea de călăi 
pentru cea de funcționari co
merciali.

construit și dat în exploatare un 
reactor atomic cu impulsuri pe 
bază de neutroni rapizi — sin
gurul reactor din lume care func
ționează în mod periodic în re
gim supercritic.

In reactoarele atomice obișnui
te toți neutronii generați 
dezintegrarea materialelor 
nabile sînt folosiți pentru 
ținerea reacției în lanț,
ducînd aceeași cantitate de neu
troni descendenți. Dispozitive au
tomate nu 
perimentale 
cest regim,

prin 
fisio- 
între- 
repro-

permit instalației ex- 
să devieze de la a- 
denumit critic.

ai orașului.
Rommers, a recu- 
fost 
dîn

împușcați în 
Minsk, dar a 
aceste asasi- 
primit".
stîrnească o 
faptul că a-

Expoziție editorială 
la Havana

HAVANA 18 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

Prensa Latina, la biblioteca na
țională „Jose Marti" din Havana 
a fost organizată o expoziție, con
sacrată activității' editoriale 
Cuba în anii 1959 și 1960.

Potrivit agenției, expoziția 
face cunoscută activitatea literară 
și editorială desfășurată 
tă țară în anii care au 
lă preluarea puterii de 
vernul revoluționar.

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

Comunicatul comun

in

va

în aceas- 
trecut de 
către gu-

iți apărarea revoluției 
cubane

SAN JUAN 18 (Agerpres)
După cum anunță ziarul por 

to-rican „San Star", 44 de scrii
tori și artiști din Porto Rico au 
dat publicității o declarație în 
care condamnă politica agresivă 
a Statelor Unite față de Cuba. 
Declarația arată că în discursu
rile rostite recent de președintele 
S.U.A., Kennedy acesta și-a ex
primat fățiș intenția de a inter
veni în Cuba și de a atrage în 
această aventură țările latino- a- 
merîcane. In aceste discursuri, 
subliniază declarația, Kennedy a 
amenințat direct țările din A- 
merica Latină și le-a cerut să se 
alinieze necondiționat în spatele 
Statelor Unite în vederea acestui 
scop".

De asemenea, declarația relevă 
faptul că Kennedy a arătat clar 
nu numai că nu intenționează să 
respecte principiul neintervenției 
în treburile interne ale altor state 
ci plănuieștie să intervină direct 
în treburile interne ale oricărei 
țări din emisfera occidentală a- 
tunci cînd ya crede de cuviință.

♦♦♦<
• a

Scrisoarea unui grup 
adresată conducerii

(Agerpres). —LONDRA 18 
TASS transmite:

Un grup de 24 cunoscuți frun
tași sindicali din Anglia au a- 
dresat conducerii partidului labu
rist o scrisoare în care îi cer să 
revină asupra hotărîrii prin ca
re Michael Foot. S. O. Davies, 
Sydney Silverman, William Bax
ter și Emrys Hughes au fost ex
cluși din fracțiunea parlamenta
ră a partidului. Cauza excluderii 
acestor cinci deputați din frac
țiunea parlamentară a Partidului 
laburist a fost faptul că, bazîn- 
du-se pe hotărîrea conferinței de 
la Scarborough a acestui partid, 
ei au votat împotriva alocațiilor 
militare propuse de guvern.

In această scrisoare, care a

de fruntași sindicali 
partidului laburist

coincis cu ședințele Comitetului 
executiv național al Partidului 
laburist, și ale fracțiunii iui par
lamentare, se arată că măsurile 
disciplinare mai sus menționate 
au adus partidului un prejudiciu 
considerabil. Problemele politicii 
militare, se spune în scrisoare, 
trebuie discutate în partid fără 
amenințări sau teamă de sanc
țiuni disciplinare.

Printre semnatarii scrisorii sînt 
E. J. Hill, președintele Consiliu
lui general al Congresului sin
dicatelor britanice, Robert Willys, 
membru al Consiliului general, 
G. H. Doughty, secretar general 
al Sindicatului proiectanților din 
industria constructoare de ma
șini și de nave.

ACCRA 18 (Agerpres). TASS 
transmite :

La Accra a fost dat publicită
ții comunicatul comun cu privire 
la rezultatele tratativelor dintre 
președintele Ghanei, Nkrumah, și 
președintele Indoneziei, Sukarno, 
asupra problemelor situației din 
Angola, Congo, Uniunea Sud 
Africană și Algeria.

Confirmînd că sprijină în mo
dul cel mai energic pe luptătorii 
pentru libertate din Angola, 
Nkrumah și Șukarno au condam-, 
nat represiunile portugheze îm
potriva poporului angolez. Ei au 
cerut tuturor statelor membre 
ale O.N.U. să determine Portu
galia să renunțe la politica pri
mejdioasă a colonialismului, s-o 
determine să înțeleagă că elibe
rarea Angolei este inevitabilă.

In ce privește problema Con- 
goului, cei dbi președinți au rea-

ghanezo-indonezian
firmat că recunosc guvernul Gi- 
zenga.

Sukarno și Nkrumah au con
damnat în modul cel mai hotărît 
politica de apartheid pe care o 
duce guvernul Uniunii Sud-Afri- 
cane și au cerut să se retragă 
Uniunii Sud-Africane mandatul 
asupra Africii de sud-vest.

Cei doi președinți au declarat 
din nou că Algeria aparține al
gerienilor și că ea nu este teri
toriu francez.

Referindu-se la problema Iria- 
nului de vest, președintele Nkru
mah a sprijinit cererea legitimă 
a Indoneziei în privința acestui 
teritoriu.

Cei doi președinți au condam
nat vehement colonialismul și 
imperialismul și s-au pronunțat 
în mod hotărît împotriva ames
tecului străin în treburile inter
ne ale țărilor Asiei, Africii și 
Americii Latine.

O

100 de zile a administrației Kennedy
NEW YORK 18 (Agerpres).
„Exact la sfîrșitul primelor 100 

de zile ale administrației Ken
nedy, relatează revista americană 
„New Statesman", se anunță că 
șomajul nu a scăzut. Explicația 
pe care o dă administrația aces
tui fapt este... „timpul nefavora 
bil“, explicație care reamintește 
de una din scuzele neputincioase 
ale secretarului de presă al pre
ședintelui Eisenhower".

In continuare, revista sublinia
ză că „decalajul dintre producția 
reală și adevărata capacitate de 
producție a industriilor se mă
rește treptat, Acest decalaj a 
fost evaluat de însuși consilierul 
economic al președintelui Kennedy, 
prof. Heller, la aproximativ 40 
de miliarde dolari și ee apropie 
acum de 50 miliarde dolari".

Această situație relevă revista 
„New Statesman" a fost deter
minată printre altele și de faptul 
că președintele Kennedy nu a re
dus impozitele ci a sporit chel
tuielile, în special cele destinate 
înarmărilor.

Faptul că la înrăutățirea situa
ției economiei americane contri
buie în mare măsură politica răz
boiului rece dusă de Statele Uni
te este confirmat și de comenta
toarea pentru problemele finan
ciare a ziarului „New York Post", 
Silvia Porter. Ea arată că aceas
tă politică este într-o măsură în
semnată cauza faptului că an de 
an americanii pot cumpăra tot 
mai puține produse pentru dola
rii lor.

In sprijinul acestei afirmații 
Silvia Porter citează recentul co
municat al băncii „First National 
City Bank" din New York, în ca
re se spune că dolarul s-a de
valorizat în ultimii zece ani în 
medie cu 2,1 la șută pe an. A- 
ceasta înseamnă, subliniază ea, 
că astăzi același dolar valorea
ză cu o cincime mai puțin decît 
cu 10 ani în urmă

Dacă acest proces va continua, 
avertizează Silvia Porter, în de
cursul vieții unei generații valoa
rea dolarului va scădea «u 50 la 
sută.

„Dolarul, relevă Silvia Porter, 
se depreciază pentru că am ad
mis în sistemul nostru forțe ca
re tind spre creșterea continuă a 
costului vieții și 
ral al prețurilor, 
preciat pentru că 
boi rece și mici 
or războaiele micșorează puterea 
de cumpărare a banilor".

nivelului gene- 
Dolarul s-a de
ducem un răz- 
războaie calde,

hi legatara cu shuafia din Corcea de sud

la

BicJarația Agenției Centrale 
Telegrafice Coreene

PHENIAN 18 (Agerpres).
In seara zilei de 17 mai

Phenian s-a dat publicității o de
clarație a Agenției Centrale Te-: 
legrafice Coreene referitoare la 
situația din Coreea de sud în le
gătură cu lovitura de stat din 
țară.

La 16 mai, se spune în decla
rație, la Seul au avut loc pu
ternice tulburări care au început 
cu o lovitură <fe stat militară 
comisă de Tian Do Hen, șeful 
statului major al trupelor teres
tre din Coreea de sud și de co
legii săi.

In prezent pe întregul teritoriu 
al Coreei de sud a fost procla
mată starea excepțională, a fost 
interzisă activitatea politică a tu
turor partidelor politice și orga
nizațiilor obștești, relatările pre
sei sînt cenzurate riguros.

Pentru populația sud-coreeană, 
singura soluție constă în lichi
darea dominației coloniale a im

împotriva imperialiștilor americani 
și birocrației venale, împotriva 
forțelor care împiedică unificarea 
pașnică și realizarea^voinței po
porului.

so
aie 
se 

in-

perialismului american și în rea
lizarea unificării pașnice a pa
triei prin propriile lor forțe. De 
aceea, după răsturnarea regimu
lui trădător al lui Tian Men, în 
Coreea de sud ar trebui să se ți
nă seama de învățămintele cores
punzătoare ale istoriei, să se 
luționeze problemele vitale 
populației sud-coreene și să 
acționeze în conformitate cu 
teresele naționale.

Declarația subliniază că singu
ra cale pentru o dezvoltare demo
cratică a Coreei de sud este re
luarea imediată a activității le
gale nestînjenite a tuturor parti
delor politice și a organizațiilor 
obștești care tind spre unificarea 
pașnică a Coreei, asigurarea unor 
largi libertăți pentru populație —. 
libertatea cuvîntului, a presei, a 
întrunirilor, a organizațiilor, a 
demonstrațiilor.

Victoria finală — se sublinia
ză în declarație — nu poate fi 
realizată numai prin forțele ar
matei. Armata trebuie să lupte 
cu hoțărîre exclusiv de partea 
poporului, împreună cu poporul.

Conducătorii loviturii de stat 
intîmpină refuzuri

SEUL 18 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul agenției France Presse, la 
17 mai s-a aflat că detașamen
tele infanteriei marine din divi
zia 1 de desant din Coreea de 
sud, care s-a pronunțat în spri
jinul conducătorilor loviturii de 
stat militare, au debarcat la Ho- 
han, pe litoralul de sud-est al 
Coreei și și-au stabilit controlul 
asupra orașelor Phang, Kampo, 
Kurompo și Yongie.

Postul de radio Seul, contro
lat de conducătorii loviturii, a 
comunicat la 17 mai că generalul 
Han Lim Li, comandantul arma
tei 1 și toate trupele aflate sub 
comanda sa, au promis să acorde 
„un sprijin total" loviturii de 
stat militare.

Există însă toate indicile pen
tru a se presupune că formarea 
noului guvern va întîrzia, rela
tează agenția France Presse, care 
adaugă că lucrurile nu merg 
chiar atît de lin cum se aștep
tau conducătorii loviturii din 
cauză că personalitățile politice 
la care au apelat conducătorii lo
viturii nu manifestă dorința de a 
colabora.

Se relatează că liderii loviturii 
militare depun „toate eforturile" 
pentru ca primul ministru Tian 
Men să iasă singur din ascun
zătoarea sa.

Creșterea prețurilor
PHENIAN 18 (Agerpres). — 

TASS transmite:
După lovitura de stat militară 

care a avut loc la 16 mai în Co
reea de sud. au crescut simțitor 
prețurile la orez — principalul 
produs alimentar al populației 
sud-coreene. Acest lucru se ex
plică prin intensificarea speculei 
nestăvilite și încetarea legăturilor 
dintre diferitele regiuni ale Co
reei de sud, după lovitura de 
stat.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA a Petroșani, Se. Gh. GbeorghiuDei nr. 56. TeL interurban 322 automat 269.

PROGRAM DE RADNK
20 mai

PROGRAMUL I, 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Melodii populare romî- 
nești interpretate la diferite in* 
strumente, 10,30 Muzică ușoară^ 
11,03 Fragmente din opera „Via
ță scurtă" de Manuel De Falia, 
11,45 Muzică populară romîneas- 
că, 13,05 Concert de prînz, 14,00 
Răsfoind albunul operetelor, 14,40 
Cîntă Maria Tănase, 15,45 Actua
litatea literară în ziarele și re
vistele noastre, .16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,45 Știința în slujba 
păcii, 18,00 Muzică populară din 
țări socialiste, 19,05 Transmisie 
din Studioul de concerte, a con
certului simfonic popular dat de 
orchestra de studio a Radiotele- 
viziunii, 21,30 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 14,30 Muzică 
ușoară, 15,00 Din folclorul po
poarelor, 16,30 Cîntă Magda 
Constantinescu și taragotistul 
Iosif Milu, 18,05 Vreau să știu 
(reluare), 18,40 Melodii populare 
romînești interpretate la acor
deon, 19,30 Pe teme internațio
nale, 20,30 Muzică de dans, 21,35 
Muzică ușoară și populară din 
Cuba.

CINEMATOGRAFE
20 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Unde nu ajunge 
Iul; AL. SAHIA: Unul 
noi; PETRILA: Legea 
LONEA: Congo în luptă 
țiunea contra demenței; 
ZENI: ............ -
NOASA 
VULCAN 
vă; LUPENI: O fereastră des
chisă spre cer; BARBATEN1: 
Secolul al XX-lea.

deavo- 
dintre 

e lege; 
și Ra- 
L1VE- 

Valurile Dunării; ANI- 
In pragul . furtunii; 
Hocheistul de rezer-
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