
Succes deplin Conferinței 
de partid *

muniști, care prin cuvîntul 
înflăcărat, prin exemplul lor, 
mobilizat colectivele exploatări
lor carbonifere la îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor de plan pe 
1961, Ia asigurarea economiei 
naționale cu cantități sporite de 
cărbune cocsificabil și energetic 
de calitate tot mai bună. Nu e- 
xistă întreprindere sau unitate 
economică din Valea Jiului în 
cadrul căreia colectivele de mun
citori și tehnicieni să nu fi ob
ținut realizări de seamă în în- 
tîmpinarea Conferinței orășenești 
de partid.

Salutînd deschiderea lucrărilor 
Conferinței orășenești de partid, 
oamenii muncii din Valea Jiului 
trăiesc totodată bucuria unor noi 
realizări în creșterea nivelulu 
lor de trai material și cultural 
Orașele și localitățile noastre de
vin tot mai frumoase, pentru 
copiii oamenilor muncii și-au 
deschis porțile noi școli, sporește 
numărul blocurilor cu locuințe 
moderne. Toate realizările care 
înfrumusețează viața celor ce 
muncesc poartă pecetea grijii 
partidului pentru omul muncitor. 
Oamenii muncii s-au convins 
prin fapte că urmînd îndemnul 
comuniștilor, iși făuresc o viață 
fericită. O puternică expresie a 
dragostei fierbinți a oamenilor 
muncii față de partid o consti
tuie creșterea rîndurilor organi
zațiilor de partid prin primirea 
în rindul candidaților și a noilor 
membri de partid a numeroși mi
neri și muncitori de frunte.

Făcînd bilanțul muncii desfă
șurate de organizațiile de partid 
din Valea Jiului pentru transpu
nerea în viață a politicii parti
dului și guvernului. Conferința 
orășenească de partid va elabo
ra, totodată, măsuri menite să 
asigure ridicai ea continuă a ro
lului organizațiilor de partid de 
conducători și mobilizatori ai 

' maselor la înfăptuirea impoi tn- 
telor sarcini, ale desăvîrșirii con
strucției socialiste. Conferința 
orășenească are loc într-o perioa
dă în care se desfășoară intens 
lupta pentru î lnirea înainte 
de termen а ф&ышЫ -ро anul 
1961, pentru asigurarea coadiț ii
lor în vederea realizării sarcini
lor sporite pe anul 1962. Hotă- 
rirea care va fi adoptată de. Con
ferința orășenească de partid, 
măsurile elaborate, vor constiui 
pentru organizațiile de partid, 
pentru membrii și candidați! de 
partid, pentru toți cei ce mun
cesc, un însuflețitor program de 
muncă pentru înfăptuirea sarci
nilor concrete ce le revin din 
programul desăvîrșirii construc
ției socialiste elaborat de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R.

Succes deplin lucrărilor Con
ferinței orășenești de partid!

orășenești
Astăzi se deschid lucrările Con

ferinței orășenești de partid Pe
troșani, la care participă delegați 
ai organizațiilor de partid din 
toate localitățile Văii Jiului, re
prezentanți ai comuniștilor din 
mine și întreprinderi, de pe șan
tiere și din instituții. Timp de 
două zile, atenția membrilor și 
candidaților de partid, a tuturor 
oamenilor muncii din Valea Jiu
lui va fi îndreptată spre lucră
rile Conferinței orășenști de 
partid, deoarece aceasta reprezint 
tă un eveniment important în 
viața organizațiilor noastre de 
partid și a tuturor celor ce mun
cesc din bazinul nostru carboni
fer.

Conferința orășenească de 
partid va face bilanțul unor im
portante succese obținute de oa
menii muncii din Valea Jiului în 
înfăptuirea sarcinilor desăvîrși- 
rii construcției socialiste stabili
te prin Directivele celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. Mi
nerii Văii Jiului raportează Con
ferinței orășenești de partid rea
lizări de seamă în lupta pentru 
sporirea producției de cărbune 
cocsițicabil și energetic pe baza 
ridicării necontenite a producti
vității muncii, în reducerea pre- 
țriftH de cost și realizarea de e- 
conomii. Extragerea de la înce
putul anului și pînă în prezent 
a peste 160.000 tone de cărbune 
peste prevederile planului, creș
terea productivității muncii în 
primele 9 luni ale acestui an pe 
bazin la 1,089 tone pe post, pro
gresele substanțiale făcute în do- 

' meniul reducerii specifice de e- 
nergie și materiale, de lemn de 
mină, modernizarea procesului 
de producție, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, constituie un 
important rezultat al muncii po
litice și organizatorice desfășu
rate de organizațiile de partid 
din minele Văii Jiului sub con- 

' ducerea Comitetului orășenesc de 
■ partid, al muncii depuse <fe co-

mai multe utilaje
De la începutul anului șî pînă 

în'prezent, colectivul Uzinei de re
parat utilaj minier Petroșani a 
reușit să obțină însemnate reali
zări în direcția îmbunătățirii cali
tății utilajului minier, îndeplini
rii sarcinilor de plan și obținerii 
de economii importante la prețul 
de cost.

Astfel, bilanțul activității eco
nomice pe perioada 1 ianuarie — 
28 septembrie a.c., arată că pro-1 
ducția globală a fost realizată in 
proporție de 109,21 la sută, pro
ducția marfă în procentaj de 
107,41 la sută, iar economiile ob
ținute în această perioadă se ri
dică la peste 2.880.000 lei.

Cele mai frumoase realizări au 
fost obținute de comuniștii Kiș 
Nicolae, Munteanu Alexandru, Io
nică Viorel care în zilele de 20 și 
27’ octombrie și-au depășit sarcinile 
de plan între 65—90 la sută.

ingi. IOSIF GUDASZ 
corespondent
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La ce lucrează 
inovatorii

La cabinetul tehnic al minei 
Lupeni sînt în curs de studiere un 
număr de 9 dosare cu cele mai 
recente propuneri de inovații din 
domeniul minier și electromecanic. 
Dintre acestea atrage îndeosebi a- 
tenția propunerea tov. ing. Singlea 
Gheorghe „înlocuirea sistemului 
actual de bandajare la înaintări 
prin folosirea materialului lemnos 
de dimensiuni mici“. Este vorba 
de folosirea lemnului subțire cu 
dimensiuni de 6—10 cm. care pînă 
în prezent n-a avut altă întrebuin
țare decît pentru foc. Economiile 
antecalculate realizate prin aplica
rea acestei inovații se cifrează la 
200.000 lei.

O altă propunere de inovații va
loroasă cu mari șanse de acceptare 
este cea a lăcătușului Hribal Au
gustin de la sectorul VII investiții 

Cleme pentru suspendarea cablu
rilor în galeriile armate metalic 
cu profile T.H.“. Alte dteva ino
vații se află în faza de încercare 
practică.

laI
La rapoartele de dimineață ca
re au loc la - conducerea minei 
Vulcan sînt discutate un cerc larg 
de probleme care privesc buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție. Aproape întotdeauna dis
cuțiile se rotesc în jurul unor 
chestiuni operative cum ar fi, de 
pilda, producția zilnică a sec
toarelor, măsurile care trebuie 
luate pentru aprovizionarea

timp a brigăzilor de mineri cu 
materiali,, măsuri privind pro
tecția muncii, folosirea din plin 
a utilajelor, disciplina în produc
ție Și multe altele.

I
ln străfundurile pămîntului și 
la suprafața minei Vulcan lu
crează mii de oameni, care mî- 
nuieșc sute' de instalații și mașini. 
Cite evenimente nu se intîmplă în 
răstimpul dintre două' rapoarte ? 
Din toate aceste fapte' sînt alese 
pentru a fi puse „la punct” cele 
mai importante.

La jordineăÎZ/lei, ca cea . mai 
importantă chestiune în fața co
lectivului minei Vulcan, a apărut 
faptul că umil din sectoarele mi 

nei nu-șj îndeplinea sarcinile 
de plan. - Sectoarele 1. III și IV 
împingeau în sus săgeata de pe 
graficîil realizărilor, pe cînd secto
rul II o trăgea în jos.

— Ne apropiem de ziua cina 
va avea loc Conferința ■ orașe-, 
nească regională de partid
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Organ al Gomitetaluherășenesc I ..^.h.Petr oșani și al Sfatului popular orășenesc

Comuniștii insitilcnioEi șl exemple înaintate 
hi lupta pentru itorlrca vieții Ni

Rod al aplicării unor noi procedee 
tehnologice
vitezele de 
în galerii și puțuri 
au crescut 
sută față 
zările* anului trecut. 
70 la sută din cu
ba jul excavat s-a 
încărcat mecanic. A- 
ceastă a făcut ca 
minerii sectorului 
să-și îndeplinească 
în 9 luni și 20 de 

zile sarcinile planu
lui ațiual și să, de
pășească în același 
timp cu aproape 
1.000.000 lei angaia-

cu 11 la 
dte reali-

lupta 
și e- 

mate-

avansareMinerii de la sec
torul XI investiții 
ăl minei Petrila, în
suflețiți de exemplul 
viu .al comuniștilor, 
împletesc lupta pen
tru calitatea superi
oară a lucrărilor de 
deschideri și pregă
tiri cu preocuparea 
pentru creșterea con
tinuă a vitezelor de 
avansare. Prin apli
carea unor noi pro
cedee tehnologice, 
introducerea reîncăr- 
cătoarelor cu bandă,

Gît mai mult cărbune cocsifi
cării , în cinstea Conferinței oră
șenești de partid Petroșani — 
acesta a fost obiectivul care a 
însuflețit în ultimele zile munca 
minerilor Lupeniului. Comuniștii, 
agitatorii organizațiilor de bază 
din sectoarele minei au însufle
țit brigăzile de mineri în flecare 
schimb. Deosebit de semnificati
ve sînt rezultatele obținute de mi
nerii . Lupeniului în ziua de 26 
octombrie a. c. In aceaetă zi la 
toate sectoarele productive ale 
minei s-au înregistrat importăn- 

le-a spus celor care participau 
la raport, rntr-una din zdele tre
cute, tovarășul Carpen loan, se- 

' cretarul comitetului de partid al 
' mtnei. Ne putem prezenta la 

conferință cu fruntea sus numai 
dacă toate sectoarele minei vor 
fi :la înălțime, cu planul îndepli
nit și depășit. In rîndurile noas
tre mai sînt unii care nu țin pa
sul, cu cei care ne fac cinste...

Așa era. Sectoarele I, 111 și 
IV au agonisit zi de zi, de la 
începutul lunii octombrie, multe 
sute de tone de cărbune peste 
planul lor. In schimb sectorul '11 
a agonisit... ■, minusuri. Avea o 
datorie față de plan de 715 to
ne de cărbune. Comuniștii nu 
pot sta cu brațele încrucișate ia 
fața unei asemenea situații.

Iși sectorul II lucrează- brigă
zi bine cunoscute ca acelea con
duse de Moraru Nicolae, Ni- 
coară loan, Molcoci Vasile. Ele 
trebuiau ajutate să se ridice la 
valoarea lor. La raport s-a dis ' 
cutat înflăcărat despre măsurile 
care urmau să fie luate, au - fast 
cîntărite toate posibilitățile pe 
care le are colectivul sectorului 
pentru a ', lichida rămînerea în ur 
mă. Și astfel de posibilități au 
fost găsite destule.

C. M.

(Continuare în pag. 3-a)
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Agitatoarea 
Porojăn Maria 
conduce o har
nică brigadă de 
tinere muncitoa
re. în secția de
pănat a Filatu
rii Eupen i. Bri- 
gada-tei dă pro
duse de ' bună 
calitate. . ; .

lat-o pe mem
bra de partid 
Porojan Maria 
(stînga) 
de
două 
brele 
sale.

stînd 
vorbă cu 
din mem

bri gă zii

mentul anual 
conomii.

Fruntași în 
pentru calitate 
conomisirea
rialelor sînt brigă
zile conduse de co

muniștii Boteanu Ni- 
colae, Tătar Petru, 
Mihai Dumitru. Bri
gada condusă dte 
tov. Șomogyi Iuliu 
deține drapelul« de- 
brigadă fruntașă pe 
exploatare în între
cerea ne profesii.

te depășiri de plan. Brigăzile din 
sectorul II se mîndresc cu cele 
mai frumoase succese. Ele au în
trecut sarcinile în această zi cu 
370 tone de cărbune. Realizări de 
seamă au repurtat și frontaliștii 
din sectorul III care și-au depă
șit sarcinile cu 185 tone cărbu
ne, precum și minerii din sectoa
relor I A, I В și IV A care au 
dat peste plan cîte 250, 189 și 
respectiv 167 tone de cărbune de 
bună calitate.

Brigăzile conduse de comuniști 
se situee-ză în fruntea întrecerii- 
pentru sporirea producției de 
cărbune. Brigada comunistului 
Ghioancă Sabin din sectorul III 
a înregistrat cea mai frumoasă 
realizare, depășind'u-țj. sarcinile 
într-o singură zi cu 239 tone de 
cărbune. Se remarcă, de aseme
nea, brigăzile conduse dte comu
niștii Nagy Andrei, Gligor Nics-

t

lae, Marton Dionisie și Fazekas ț 
Bel a.

If '' ІнЛіН

In cadrul conferinței orășenești de partid Petrila au fost aduse 
cuvinte de laudă multor brigăzi miniere conduse de membri și 
candidați de partid, fruntașe în lupta pentru sporirea producției 
și îmbunătățirea calității cărbunelui extras. Intre acestea a fost ci
tată și brigada comunistului Bîr luț Clement de la sectorul IV al 
minei. Lonea. IN CLIȘEU: Briga dierul Bîrluț Clement (dreapta) 
sfătuindu-se în fața puțului principal cu cîțiva din ortacii săi îna
inte de a intra în mină.

Sîznbâtâ
28 octombrie

1961
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Material lemnos 
peste plan

Muncitorii și tehnicienii die la 
întreprinderea forestieră Petroșani 
au produs peste planul anual im
portante cantități de materiale lem
noase : 1400 mc. lemn de mină 
rășinos, 4000 m.c. bușteni de ■ ga
ter, 360 mc. lemn de celuloză ră- 
șinos și alți 2100 mc. de diferite 
materiale de esență foioasă și ră- 
șinoasă.

Succesele obținute oglindesc hăr
nicia întregului colectiv al între
prinderii în frunte cu comuniștii 
In mod deosebit se cuvine să ar 
mințim pe comuniștii lenciu 
Gheorghe, Stăncău Gheorghe, Car- 
del Constantin, Pahonțu ■ loan, 
Grecu Toma, Roba Dumitru Șt 
Onciu Constantin, toți fruntași în. 
producție, care de. fiecare dată s~au 
situat la loc de frunte pentru rea
lizarea sarcinilor de plan.

In laboratorul electric al ter
mocentralei Pa roșe ni lucrează e- 
lectricianul, membru de partid 
Caleap loan, care este și elev se- 
ralist. Exemplu în muncă și în
vățătură — așa poate fi carac
terizat tovarășul Caleap loan. 

-=©=-
842 tone de cărbuwe 

peste plan
Continuînd cu multă însufle

țire întrecerea socialistă, ‘ minerii 
de la sectorul I al‘ minei Petrila 
obțin noi succese în proctesul de 
producție. In perioada T—20 j oc
tombrie, în cinstea conferinței oră
șenești- de partid Petroșani, brigă
zile care lucrează în abataj tele ca
meră și figuri au extras peste sar
cinile de plan 824" tone de Cărbune 
și au realizat la prețul de cost oși au realizat la prețul de cost 
economie de circa 70.000' lei.

ioan Ciur 
corespondent
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STEAGUL ROȘU
I—rW ■

Neapole, martie 1813... Un nor 
ma<re, c*t totul neebfcnuit, roșu 
«л fee»!, міфвгік cerul. АеЫ 
lucfu a speriat puternic iflulți- 
mea ținută îti 1ЦЯ»гаМк H Mi
ticism. După câteva bllte tuiri 
prelungi și fulgefe, IncCpUră să 

cadă stropi grei de ploaie de cu
loare roție. linii sptmeau că 
pleăia ar fi de sânge, iar alții că 
«a ar fi Й foc. Dat oamenii de 
Știință au dovedit eă tn picătu
rile de ploate nu se afla singe 
ci... un praf de culoare roșie ce

OoewddăOoNbooOOoessasâSfaaeaaMooc

PLOA№ CIUDAVA

cortțitteâ tft el saturi (te siliciu, 
eaiksiu, 'fler șl crom. De unde a 
venit acest nor de praf și ciitn 
s-a ridicat în atmosferă la îHtft- 
țiiWS atît de ffiari ? Răspunsul ta 
această întrebare știința l-a aflat 
iii aCfiiinea cicIOiiilor, vînturi ex
trem de puternice ce provoacă 
dezastre. In primăvara în care a 
avut loc această ploaie flSOfrlț- 
nUită s-au doelăntuit СІСІ0ПІ pu
ternici in іѳагй multe părți *le 
globului. Kt au «mute pomii din 
гШеіій, au ridicat in atmosferă 
cantități іпшме de praf *1 nisip 
de culoare rație, pe care le-au 
transportat la mii și mil й ki
lometri depărtare,

«•«•««««•«••o*»»*»******»

♦♦
♦ Nm nu epeețle bine trenul în
♦ to/te Cupeul că o pertu din că- 
« Mt&ri se și reped pe ați uf ură, 
J fiigind pe peron către ieșire de 
< parcă au venit fără bilet și nu-
♦ măi пент i-d aflat controlorul. 
X Qtoneriii au însă alt motiv mult 
î mii întemeiat de se grăbesc atîta:
♦ îtl fdțd gării așteaptă autbbilgul 
J atre melge la Vricahi și dată nu
♦♦♦♦ ♦

Pe scurt despre Antarctica
Gel de-al 6-lea contînedt Й1‘ glo

bului noertu — Antarctica — tfefc- 
toperit in anul 1820 de navigatori 
tuși, este mt mni mult meetaf de

SMptaul cel adevapat
lie wag ем irtdla a test a- 

taeat odată de niște oștiri duș» 
maile. Și cum neguțătorii Ьм 
fâți se Credeau &ШІПІІ M8SU= 
1Ш, se adUrtâră in divan gg eh lin 
«IfiasCă îft Bă chip af putea 8І 
se apere de cotrepiifri.

Ё Știut însă ci îfl wi« împre^ 
furare s-ar afla neguțltefui, se 
gîndește fu primul ftfid la eliL 

ѴегпівеЙЙ, Ій eteWlh
„Га te uita ce prilej buțl g‘8 

ivit ca sa.mi vmd matter — 
Își apuse îft sine fteguțltMul й 
cărămizi, și-apol tril eltre c«l 
de tetă f

Asuftiltfijl-tnă pa ffilfte! u? 
tașul trebuie fftiprejffiult din &te 
petru părți eu âidurl grew dl 
cărămidă. De vcffli Ьй n«a, am 
ridicat o pavăză gigUfl Iffipotrh 
va dușmaniiluil...

— Ба, să nu facem o aserne» 
nea neghiobie! — se opuse cu 
înverșunare neguțătorul da 
restea. lă-n auzf-1, zid de cără
midă ne trebuie !... Dacă ййі du
ra un meterez din bîrne groase, 
atiltlci $tlu șl CU că nu hC-af 
mai păsa й filmic! Nici un pi
cior de dușman n-ar mal ptitea 
să pâșească-n ufaș!...

— Sfaturile voastre nu fac 
nici cit O ceapă degerată ! — îi 

■ IhffUntâ neguțătorul de bumbac, 
fihe, cel mai înțelept lucru ar fi 
ca orașUl să fie înconjurat cu 
baloturi înalte de bumbac I... iă-n 
judecați, neguțători dumneavoâs-

Itea Gestică dc pe autobuz:
I

tfă, ar ptitSa să treacă pes
te o asemenea stavilă ? I

Isi mai dădură eu pirerea $î 
alții, șl tot propuneri de toui 
aeeeta făeurău, Pleeare dintre 
ftefulitorf, in Im «â se gffldeaț- 
61 la арйшеа wațulul, tt^vea 
alt erînd tfeeît eum aHt aeafaeă 
marfă tfiât repede și ■! etștlge 
tie ea baril ей маі mulfl.
■ Șb» timp » fieguțltMii fțî 
pierdeau vremea spMevilfid, oș
tirile dușmane năvăliră In мае.

Bar ѵеаі ей s-au fidteat la 
lupta, ea unul, adevărații stă- 
etni ai ‘‘‘ 
Jm. - 
шан.

Mațului — pepMMl de 
șl I au alungat и fhtl-

In patra rfmlarl
Nemulțumirea unul 

pașnic dormind în post.
— Nu-s vinovat c-am adormit 

toi doar In lehimb de Iloaptă 
Be
Gu

vinfi-i cine m-a trezit 
strigăte... nu-n șoapte...

B. MARIN

Studentul Sandu Itfan, 
frecvent văzut cu radio* 
portativ a cam neglijat 
îndeffinul multora de a 
învăță. Dacă at fi învățat 
putea fi ІП UHul IV.

Cum 6ști la radio exersat 
Ifldetflhul de-a-rlvăța l-ai tot Bruiat 
AeUni audiezi aUL. abătut 
Emisiunea... anului ftecut ■

îl scapase atît de ușor de taxă

Studentul dostea Va
lentin Întîrzie sistematic 
de la ote.

Cînd sistematic absentezi
Văd, nu te doare întîmplareapentru baga], înveselit deodată ♦ пи te “oare mtimpiar

urcă la volan, îți ațeâ^g. ₽««*••• b Motived
pe cutia de bord, la parbriz, fi t Dar cum ve* motiva... purtai

oamenii de știidță sovietici și din 
alte țâri. Pe uft frig ce ШіеоіІ, in 
lunife de lafhâ polară, depășeș
te minus BO grade, cmettofli so
vietici din stațiunile „VgstdW*, 
„Bovietskaiâ", „Kumsgmolskalâ" și 
șjMîfnli" aii dât dOVadă dfe ade- 
vâtate ante d« eroism.- Datorită 
lat ți altor cunoaștem
айзві й і

...palul frigului ftu se âfiâ în 
Iakuția sovietică cum sfe ertidea, ci 
îfl Antarctica, îîfide s-â înregis
trat — 88,3®, c'eâ ffiai joasă tem- 
peratutâ de pe gisb. La o aseme
nea teftip€rittUFâ, oțelul începe să

_ ..'..3-------- 0

devină fragil, eâufeiucul âe ftlhge, 
benzine îngheață, iar petrolul iâm- 
pam ii păți t&ia eu topmul, ea și 
lemnete,

...hi Antarctica 9»re concedffâtâ 
90 la sută din Cantitatea de ghe
țuri de йе glub. Grosimea medie 
u ghețarilor esw de 2.200 1400
de metri) ceea ce înseamnă că ve- 
lurnul cutai al ghețurilor din An
tarctica este de citea 31 milioane 
km. cubi.

...Antarctica reprezintă una din 
fegiunile bogate ale globului. Dacă 
pînă nu de mult se știa eă în An
tarctica există nutnai pinguini asum 
cunoaștem eă acolo există nume
roase minereuri de fier, cupîu, 
zinc, uraniu, mangan, âuf, litgint 
etc.

Prvful renumitelor covoare persane
Palflte ca în bdstftele din 

1.001 Й mmți, lat Іа в sulă de 
fhetfl tlfepăHâre, o fflizMfe tUffi. 
plită. Aenâsta este u imagine 
eafaeterisfică iranului. NUfflsi în 
Ultima vreme prețurile au crescut 
cu S0—60 la sUtă, chiriile s-au 
majorat într-atît îricît au ajuhs 
ей reprezinte S0 la Sută dill sa
lariile ttulHcitufilM.

Cum tfâiejC' mitliciloareie Ira
niene ? Să vedem ce scrie ziarul 
„istahr" despre IcfCUitbarefe din 
cartierele sudice ale Teheranului: 
„Viața acestor femei constituie 
o noapte întunecată... Ble nu știu 
ce le așteaptă îti viitor1*. Vor-

bihd despte ffiulicltbarele сё duc 
faima covoarelot pefsâfle îti lu
mea întreagă, în aceiași slar se 
âi âll : „Nli poți să-ți ârrlifltești 
fără șă te cutremuri de fețele 
palide șl figurile dsdăSfe 816 fe
telor 'care țes covoare îfl subso
luri întunecoase, pline de pțfef și 
floroi... Nimerii nu știe cît amar 
șl tristețe exprimă âCesfe figUfi, 
Cuffl se veștejesc șl tfldr aceste 
ființe istovite...".

Glasul de împotrivire al oa
menilor muncii din irafl, care Cer 
COfidlțH Ottiefieșfi tfe Viață, hu 
pbate fi înăbușit de gloanțele 
poliției, lupta clasei muncitoare 
din Iran se face tot mai simțită.

eții Iute de picioare săli dacă tiu 
cunoști -„obiceiurile locului' (a~ 
dică ale șoferului) rămîi pentru 
cursa următoare. Plea Costicâ — 
șoferul — ttu așteaptă decît două 
minute de la sosirea treMui ; 
elite vine bine, cine nu — să fie 
sănătos. Joi, la ora 9 dimineața, 
Spre surprinderea tuturor, nea *'
G&stică nu a mai f C

mai precis nu eră., deloc. ♦

cinci Minute de la Ora plecării a X 
___ _____ ... ... > ♦

• f*t&, a intrat in toate bufetele *
? W Ă.î*r ÎUrtil gătii +

. ♦ 
ж - ♦
♦ autobuzului mai aproape de ♦ 
: buftt, Sau bufetele mai aproape ♦
* de stație, să nu se mai piardă <
♦ ' ь 1 ’ ’ / 1 
♦♦
♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ «♦ ♦
Ф a, pwnn ăț/fc ыггѵвлк, *
♦ se pare că ari șoferul e dispus ț

♦ ♦
i
I 
j« 
t

tuturor,
fost atît de J

Taxato^eai văzind că ău trecut ♦ 
ф Csru,t rmrmic ae i-a vru precar n и
♦ c^Otît din autobuz șt, tot într-o

5 # restaurantele din jurul gam
♦ ar fi bine să se mute sta-

: bufet, Sau bufetele mai aproape ♦ и .... ...:-,^js ♦... , , ... .... , > 
аГгТй timp căutîndu-l pe șofer). S

In sfîrșit, apare și nea Cos- * 
tlril. Oamenii îl recunosc de Id 1 
distanța Că nu-i altul ea el s Mall S 
și solid, dt șapcă de jocheu și eu ț 
un t&tluf de cirliofiț scos Mir-o V 
parte ca o pună de pandur. X

Oupd o scurtă „muricuță'1 a-.} 
âtesmă celor care șriuu permis | 
sări cheme prin cldcson, ăMobib ♦ 
^nl а pornit spre Uticuni. Oar, t

♦ si fie f,amabil” cu toată lumea. ♦ 
X &ste săU nu stație el oprește la v♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦ Ф♦.
i

X nișor, din simpatie pentru cel că- * 
* re coborîse c" -•
Z •*« 4 «•*•«•«♦«

dorința fiecărui călător,
La un moment dat un i-etățean ș 

îi șoptește ceva la ureche, bloul 
Costiță oprește ți din ăuto^mt î 
încep să fie dttte jos vdiige vo- | 
luminoase și eiteva damigene, bl- | 
neînțeles, pline, Șoferul devine â 
ăteni. Apoi întreabă taxatoarea | 
eiți bani a încasat pentru bagaje. ,[■ 
Afllftd că mtmui un leu nea Coș- | 
tied face rost (de unde nu se 
știe) de o sticlă și după O scultă « 
„conversație'* cu propietarul da- j 
migenelor își umple sticlă cU oi- • 

» nișor, din simpatie pentru cel ca- * 
* re coborîse cu bagajele și pe care *

pe cutia de bord, la parbriz, S‘ _ 
Htai mult cu ochii lă ea deci: Id ♦ 
drum se grăbește subit să ajungă ♦ 
la capătul tfasriitm. Călătorii tr X 
fe-l cunoșteau spuneau că dȘa h X 
Stă lui bine că nu degeaba îl ♦ 
spune lUfteă пёд Costierii.

Conduterea l.C.O. poete peri X 
mite sttu nu tăietorilor sa front- ♦ 
porte damigene, dar trebuie fă * 
Se g£ieăstă șoferi cărijfa să le X 
placă mai puțin sticlă și mai rftiitt J 
cofiștiincicrilâtea. J

D. MlHAlL *♦

purtarea ?! 
T. MfJLLfcR 

=8=
PEȘTI SEISMICI

In Japonia) unde cutremurele 
siflt foarte dese, Ministerul Agri
culturii a recomandat locuitorilor 
regiunilor mâi expuse cutremure* 
lor fcă țină acvarii cu așa^numiții 
„pețti seismici**. Această speete de 
viețuitoare acvatice, prin cbffipor* 
tarea lot nervoasă și agitată teta-1 
naleaeă cutremurele Cu 2—3 ore 
înainte.

Se zice că pofta vine mînritld. riiif-ddetiăt, preparatele bufetului ce 
funcționează pe Ungă eamuta termo^ntrălei Paroșeni îmbie Іа o gus
tare.

хіѵв’глит’глітег
N-o fi foc

Telefonul este un mijloc rapid 
de comunicație, o Cucerire a tehni
cii tfloderne.

„Vreți să vorbiți cu cineva din 
depărtare ? Să transmiteți vreo 
felicitare cuiva ? Folosiți telefo
nul Ш Vă oferă Ufl serviciu prac
tic și comod. Faceți economie de 
timp și bahi“. C-âffi așa sună a- 
flșefe și reclamele P.T. ^n in
cinta oficiilor P.T.T.R, carș te în
deamnă si folosești telefonul. 
Nimic de zis avantajele folosi
rii telefonului tot multiple. Eco
nomie de timp, deci rapiditate, 
o retolvare operativă a diferite
lor probleme.

Ți-a venit un moștenitor pe 
lume. Repede ai pus mtnă pe te
lefon și anunți bucuria rudelor 
șl prietenilor. Vrei să feliciți pe 
cineva, pui mina pe receptor, for
mezi numărul sau bați în furcă 
și gata ai comunicat. O proble
mă de serviciu, o sarcihă urgen
tă de retovat! Recurgi din nou 
la ajutorul telefonului. Dar mal 
sînt și alte evenimente. Cineva 
s-a accidentat său s-a îmbolnă
vit. Ai nevoie de intervenție me. 
dicală urgentă său de utt anume 
medicament. Puț mina pe telefon 
soliciți ajutorul medical, cauți 
medicamentul respectiv etc. To
tul trebuie să ffe гейЫѵаІ ctt mai 
repede. Fie zi sau noapte tele

fonul îți vine în ajutor. Noaptea !

Da, da, telefoanele funcționează 
și noaptea.

Să presupunem însă că ai so
sit cu trenul în Petroșani lâ ora 
2 noaptea. Vrei să dai telefon la 
hotel, lă o cunoștință, sau la 
Vted instituție. Tfe uiți pe peron 
si vezi vreun telefon public ? ? ? 
Urci In oraș. Nici aici flu dai de 
nici un telefon public.

In tot orașul slnt doar două 
telefoane publice. Unul lâ Loto

telefoane 1 ? 
ai 2ărit 
este o I net Hu
să nu aibă te-

și altul la,..
Lâ o fereastră 

iiă. Semn că aici 
ți® și tiu fer poate 
tefoii.

Lași valiza jos 
siunea omului de 
un telefon.

Insfîrșit pui fflîhâ pe receptor 
îl duci la ureche, și începi să 
bați în furcă. $i bați, și bați, 
piuă ce faci bășici la deget. Du
pă o vteme cîfld aproape să te 
lipsești й serviciul telefonului, 
de la Capătul celălalt al firului 
o Voce adormită te întreabă : Ce 
doriți ?

V-afl sculat, tovarășă ?.
■— Mm da. Și urmeaaă apoi 

uit căscat prelung.
Dați-mi vă rog numărul...

Greu a mai mers.

luflli-

și ©ari permi- 
vâghe S& dâi

0. R.

р. S. Faptele relatate sînt au- 
. tentice și oglindesc „activitatea** 
operatoarelor ce deservesc noap-

tea cefltfala telefonică ft orașil- 
lui PetfOȘanL Се-și zic ele cînd 
sînt în tură dfe noapte. Doarme 
orașul, dorm și eu. Aboflații sau 
ceilalți solieitahți să aștepte pî- 
flă se face ziuă Că dbâr й-d fi 
foc.

Reparații cu surprize
Tărășenia reparației cu surpri

ze a început în ziua de 10 oc
tombrie a. c.

Deoarece și ceilalți colegi ai 
mei de muncă comandă sau își 
repară pantofi la secția de încăl
țăminte a cooperativei „Jiul“ 
Petroșani, m-am dus și eu tot 
acolo cu o pereche de pantofi 18 
pingelit. Tovarășul TornescU 
loan," responsabilul secției, iâ 
pantofii, 1І răsucește în mîini, â- 
preciazâ valoarea reparației lâ 
38,25 lei și odâiă cu bonul pe 
care mi-1 înmîneaza (ca dovadă 
că am plătit dinainte reparația) 
stabilește și 2iua Cînd să viu du
pă pantofi — 14 octombrie. După 
cinci drumuri (făcute bineînțe
les degeaba) la 20 octombrie 
am reușit să găsesc pantofii re
parați. Dar... deși erau pingeliți 
bifie, la spate ambii pantofi erau 
rupți șî descusuțî. Nu4 nimic, 
îmi zice tot meșterul Tomescu, 
vrîfld să-mi înveselească chipul 
dezolat. Ё diti vlrta Calapbadeior 
prea mari dar mai plătiți 10 tei 
pentru reparație și „chestiunea1* 
se remediată pe loc. De plătit 
n-am plătit dar mă întrebam :

De ce atîta neglijență la a- 
ceastă secție? Iată o Chestiune 
care trebuie să preocupe, mal îh- 
deeprbape conducerea cooperati
vei pentru â evita pe viitor repa. 
rații s-ău comenzi de încălțămin
te cu surprize.

FLORBA ciobanu
str. Republicii nr. 3 

Petroșani

Economii cu daune
De cîteva luni locuitorii din 

cartierul gării Petroșani (poate 
Și dill âîte cartiere) observă un 
Itlcru Ciudat: Îfl zilele de duftii- 
til.că sectorul l.C.O. Petroșani 
decuplează cu regularitate curen
tul tfe pe rețea. Astfel, sub pre
textul reparațiilor ZeCl și zeci de 
familii rămiti dimineața și seara 
îti aceste zile fără lumină. Dacă 
aceasta s^ar fi repetat odată sftu 
de două ori nimeni nu ar fi â- 
vut de zis nimic dar cum „re
parațiile" duminicale au devefiit 
un obicei frecvent, locuitorii car
tierului au CerUt lămuriri.

„Trebuie să vă dbișnuiți Sa 
faceți și economii" — au răs
puns tovarășii din conducerea 
sectorului I.C;O. Mirați, locuito
rii din cartierul gării Petroșahi 
se întreabă: este oare just pro
cedeul й a se face „economii** 
de curent în acest mod ?

A. FODOR
Sit. V. Aleesandri nr. 14 .

Fetreșaflî
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Ș OAHNET ; ULTIMELE FINISĂRI î
♦ -* Bă fiii Ц-s taft! IfUflWhse 
ț blocurile astea !
e — Par niște Vilii M-aș Biutfl 
I și eu în ele- încălzire centrală, 
| Apă Ій tasft, ăpaftâffl6tite hșe- 
J zafe lâ Сё ftiăl, plâtlit,..
J Asemenea distuțil pot fi âtt- 
» site aptdâpe 1Й fkcâfe dimineață 
î îhtte Oamenii căfe așteaptă auio- 
‘ buzul In Stația de lâ tâfttoi 
j Gh. Dimitrov. Aprecierile iot
♦ slat est ne poate de іййяашге. 
t Cele S biocijft Cu 44 apittâffiefi- 
t te difl câftieful DimitfeV, ase- 
J menea uupr vile, dau ud aspect 
! ftuiflus cartierului.
» Cu șapte tuni in urmă uliul din 
І» șefii brigăzilor de zidari Stătea 

de vorba cu nn grup de cmmeui.

-“■ îh viață m«â am construit 
I multe blocufl — le spufifca 61, 
J Ье fiecare dată cînt începeam lu

atul la ele.se găteau anurrtițl oa
meni й-ți dea patere*; «я r^o 
й fie frumoase, șl cite altele. 
Йаг după её eîau tafffliflâte nu 
șe Sătutau ptiVittdu-lt. Așa 0 Să 
fie și cu blocurile astea. După 

'^le o să fie terminate o să Ie 
i vedeți ее drăguțe vâr fi.

Cuvintele lui Găvan Petru ca
re a pUs primă Cătâmidă lâ ătfii- 
te blocuri — că despre el este 
vorba —■- s-au adeverit. Astăzi, 
and se lucteaai la ultimele fini
sați, pflVindu*le, iți dă! Seama 
tă blocurile star îfltf“»devârfrumoase.

blend I la cate măi trebuie 
doar montate geamurile și ușile 

J 1?I va primi peste citeva zile lo- 
» catarii. Zugrăveala' executată de
• brigada condusă de Andtervici 
’ Alexandru este de un colorit plă-
*

CV FRlkNTEA SUS
(OtmțreрДКМІЯ)

ptlmul rina te pune accentul 
.♦ aprovizionarea le timp a 4ro«- 
Wtor de Intra ia Materiale. pe 
repartizarea inginer ilar ți tehnicie
nilor din sector pe lingă fiecare 
brigadă de mineri pentru ai de. 
atiitența tehnică yteeesdtă, S-л re
comandat conducerii sectorului ca 
înainte de іпеершні fiecărui tchimb 
de lucru să se stea de vorbă cu 
amneaii pentru a te vedea tu ce 
pat fi ajutati. Agitatorii organiza
ției de bafză urmau să discute pe 
locuri de munci CU ortacii lor des
pre sarcina ce-o are colectivul sec
torului ți fiecare muncitor din a- 
batef in p»t» do a“ți tndeplim 
sarcinile tulnice de plan dar șl de 
a da peste plan cit mai mult căr
bune pentru ca minusul să fie re- 
cUp^rât.

cdfc Llhilll drepte, Imblfilfes de | 
eulbti Iii forme dovedește că zu- • 
gtlVll' fcint liplni pe meserie. î 
Mozaicarii și parchetarii și-au j 
ibtheiat di mult misiunea ia &- » 
ce» bine, Іл panerul blpaului J 
2 șeful echipei de cletttliieni j 
Bâiăn іаав ffidnWăiiă Itlffertlpă- й 
merele, duliile fi pusele, ți tas * 
ultimele legaturi la instalația c- ‘ 
îectrira. Sus, ia celelalte ttaje* î 
timplarii latreaza la meritatul bi-1 
aaleier, ♦

Ifitențltmam ca toate cele 3,ț 
biucufi sa ie dam ia folosința ț 
plfiă tft «lua de 7 Noiembrie j 
spunea tovarășul Prbdâfieloe Mi- j 
hal, fflâistful de șaflHUt. Acum lu- ♦ 
crStn cbnsomitent la ultimele fi- ♦ 
hltltl. Dispunem de materialele J 
fie№â№, Trebuie doar si ne vină I 
zugravii gate au întrerupt lucrul * 
pentru că trebuie să termine tuș- 
U zugrăveli in cartierul Xdveaiai. ’ 
Adevărata recepție o fac loea1 т 
tarii cate игтеяй sa intre In a-; 
partamenre. De flecare dată and î 
dăm in folosință cîte un bloc .ne î 
încearcă un sentiment de emoție. * 
Oare ce o să spună locatarii ? 4 
Afum slnt multe păreri. Mal a- J 
vefti dbir ViW citeva zile și J 
blocurile vor primi calificativul î 
cuvenit. Acest luetu este pentru î 
noi foarte important.., î

Ultimele lucrări de finisate se I 
apropie de sfltșit. Ія cutind со- î 
struetâtii vâr da un nou „m* • 
men“ pe care cu siguranța el4|, 
Vot lua cu calificativul de bine. * 
De aceasta se cdtlvinge Шсагё J 
om cere ѵіаіййеа eele 3 blocuri î 
noi din cartierul Dimlttav. .

FL. 1STRATE *

De l.t^. raportul de dtmiueață 
Unui în urmă cu eUbd timp in care 
SUblittUl nr. 1 ăl discuției a fost 
sltiuiți# din sectorul 11, ati trecut 
mat tmdiP %lle. Ій 'atest răstimp 
ochii minerilor din Vulcnn au ur
mărit zi de $ titm iMHutui de 
producție и îneeput ră scadă.

In ziua de îl ociombrii dutoba 
față de plan era de 678 tone, in ziua 
de minusul в fost redus la Sil 
tone. $i ața, schftnb de sthtmb, zi 
de zi, tonele date peste planul zil
nic lichidau iot mai mult din dj- 
torie. Colectivul sectorului Ц în 
frunte cu comuniftii, muncesc cu 
bărbăție pentru a putea raporta cu 
fruntea sus Conferinței orășenești 
regionale de partid că toate sec
toarele minei tint cu sarcinile d» 
plan Îndeplinite ți depășite.

Retaliate daoaebila
Ziua și noaptea, lucrind în 

schimburi, harnicii tîniplari, fie
rari, lăcătuși, sudori ai Atelieru
lui dă «6nă d^.R. Pltoșahi, re- 
vauiesc vagoanele iatrete ln Vă- 
lea Jiului și repară operativ pe 
cele cu diferite defecțiuni.

In întrecerea desfășurată cu în
suflețire la 2B octombrie echipele 
lăcătușilor Godeanu loan și Ma
nea Micolae, revizulău cu atenție 
vagoanele schimbind piețe defecte, 
btigăilile tîmplafilor Matlța îîlg ți 
ЙбЙЁІіёа Idăii confecționau podine, 
uși laterale și frontale, fierarii toh- 
duși de Ioslf Lăgfif pottivCăU Ut- 
CUM șl arrtiătututl, iar maistrul 
Muflteâfiu Autel ajuta ți el unde 
eta nevoie, sprijinihd din plin I- 
chipele. Іи același timp, echipa 
condusă de Ghețu VlctSf făcea o 
tevlkle temeinică a IHStblâțlilor 
compresorului de aer.

ftezuitatul Înregistrat la kfîrțitul 
filei de muncă я fost deurebit de 
frumos : plănui de produCțiS a 
fost depășit cu 30 la suta, produc
tivitatea muncii Cu 10 ln iuti, 
prețui dd cost al luctârilar efec
tuate a fost redds cu 5 la sută, 
timpul de imobilizare ă vagoane
lor in reparații a scăzut cu 25 Іа 
siităi Tot în aceeași zi, au fost СО- 
lectâte șl îneărcâte ID tone de 
fief Vechi câte âu luât dtuffiul 
către centrele siderurgice.

iLlE ARDELEAN

Biblioteca centrală din Petro șa ni numără pe Zj ce trece tot 
mai mulți prieteni care vin aici penthi a Împrumuta cărțile do

rite, Majoritatea prietenilor cărții sfnt mineri $1 membri ai familii
lor lor.

IN CLIȘEU: Minerul Dfelaftiia Ladielau de la Petrii* împreună 
cu soția sâ>, Li vi», la biblioteca centrală din Petroșani răafbind 
cărțile cerute.

F lunii de lumin& și forță
Studtel cu atlfiție rlpPrtul pflt‘ 

Mmtat dl N. â> HreșglOV lă «ll 
de al XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
Importante ți pline de conținut 
iînt toate capitolele tapertuiui. Mă 
eptoit asupra dtorva pasaja „llti 
Iul principal în progresul tehnic 
aparține electrificării", Ea este 
baza pe eare se dezvolta automa
tica, tadiotehnica, electronica, ci
bernetica, mate mijloacele tele 
mai perfecționate care demmihă 
nivelul tehnic al producției -- Se 
sftthe in raport. Pe Volga șl pe 
Nlptu in present funcționează 10 
hidrocentrale cu întreaga lor ca
pacitate, 4 hidrocentrale gint in 

'Curs de construcție, Iută 4 no
duri hidraulice urmează să s6 toh- 
steuiaseă iii băzintil Volga—КШй. 
La Bratsk, Kuibîșev, Stalingrad și 

in alte centre ale Uniunii Sovie
tice funcționeaiâ mari terme și hi
drocentrale, furnitdhd ifldutttiei, 
egrlcuirutii șl pentru nevoile so- 
CiâPeultUfale miliarde de idloWți. 
In cinstea Congresului a fost da
tă in exploatare hidrocentrala V. 
I. Lenin de pe Volga șl centrala 
(lectică Cengreiul al XXlî4ea.

La ceă fliâl tfiare hidrocentrală 
din lume — hidrocentrala de la 
Згаевк *— a fast montat înainte 
de termen primul agregat tu t> 
putere de 225.000 kW. Ceâ de a 
Ш-а hidrerentrălă de lă Kre- 
ffîenciug din cascada de pe Nipru 
a fesț dată în fâlotifițâ înainte 
de termen.

La sfkșltul anului 1961 ss vet 
preduce in UR.O. 327 miliarde

, kilbwați ere anemie, o producție 

aproape dublă față de cea a a- 
nului 1955. îmi stăruiesc în minte 
cuvintele spuse de Lenin cu patru 
decenii Ifi urmă „Geffiuftlgmul es
te puterea sovietică plug tlecftlfl- 
carea întregii țări“.

Țară in care lumina electfieă 
nu putea fi infâlfiltă pe distiidfe 
de mii de kitaffietfi, țara opaițului 
șl a țâfânllor goi și flâffiîmti, 
fata în care se împleteau 6ele 
mai puternice cbfitrădiâții capifă* 
liste, închisoarea popoarelor, ața 
cum era caracterizata Rusia țâfis- 
tă lâ Sflrșitlil secolului trecut, a 
devenit astăzi țâra în care geniala 
previziune leninistă cu privire 1« 
rolul electrificării în revoluțiefiarea 
forțelor de producție și a nivelu
lui de trai âl popafului se îiiflp- 
fuiește cu succes. Să raportăm «ei 
peste 520 milioane kilowați are 
energie electrică propuși a »e ob
ține lâ sfîtșitul ssptenalulul, la 
cei cea. 22O.OOO.OQ0 locuitori bi 
U.K.13. ■ p«sre 2360 kWh easfgle 
se vor produce pe cap de locuitor.

R. GHLoRoHt

ТошіІ îeattlloi ii ilil 
„Vilii Mi"

Întreagă âlâdlre a Teatrului de 
stat din orașul fiosttu e&te un 

șantier. Echipe de zidati, electri
cieni, manieri și tapițerl dl la 
întreprinderea „Decorativa" din 
dăpltâlă executa iftipârtahU ÎU- 
crâfi de măfite â SCeflei, de in
stalate. a luminilor, de renovate 
și modernizare a întregii săli de 
spectacole, îneît spectatorii din 
Sfășill ftSstfu ăâ pdâtă viăiofia 
spectacolele în cofidifli tot fflfci 
bune.

In timp ce muncitorii execută 
lucrările de modernizate a sălii, 
СбІёёІІѴиІ de actori tâce regetitii 
și pune îti seenă nfli piese din 
dramaturgia Originală Și con
temporană, care vor li prezen
tate pe scena teatrului și în tur
neu.

In prewnt, teatrul „Valea Jiu
lui" se află tntr-un lung turrwu 
în localitățile din regiunile Hu
nedoara, Brașov și Oltenia pfe- 
zentîtid piesa „Trei generații" de 
Lucia Demetrius, Se fac intense 
pregătiri pentru punerea in scenă 
a pieselor „Un om obișnuit" de 
Leonid Leonov, „Mi se pate ro- 
mantle", „Nevestele veSe'le din 
Wind»sor" de snschespeate, „Dat 
medici" de Harta Heiffer, „ІПІГ'о 
seară de toamnă" de Cojjar, ca
re vor fi prezentate în stagiunea; 
aceasta pe scena teatrului. Spre, 

«sfîrșitul lunii decembrie a. c. t 
Ti ou в sal* renovată v« fi inauțțu-: 
rată eu piesa „Mi se pare ГО-1 
mantie".

NâUl în tehnică 1 Ufi luerti de
venit familiar ta întreprinderile 
noastre socialiste. Un deziderat, 
la fel ca pîinea și aerul pentru 
om. Doar e știut: noul revolu- 
lioneazâ, impulsionează dezvol
tarea, deeăvîrșește se Impuhe 
cîștigffid teren în orice domeniu 
«1 vieții, al activității omului.

Astăzi, mai mult ca oricind, 
noul are create largi căi de pă- 
irtifldere ta mineritul nostru. Ni
mic mai firesc, mai necesar, fie 
are«Q minerii Lupeniului s-au o- 
rientat anul acesta să cucerească 
victoriile în producție și sa le 
consolideze tie bâza acestui trai
nic pivot — noul în tehnica mi
nieră. El au și dobîndit, de alt
fel, importante succese pe sea- 
ftia introducerii tehnicii noi în 
procesul de producție din subte
ran. Au sporit producția și pro
ductivitatea muncii, au îmbună
tățit calitatea cărbunelui și unii 
indici de consum. Minerii, tehni
cienii și inginerii celei mâi mari 
mine a tării — mîha Lupent — 
âu pus cu încredere la lucru 
tehnica nouă cu osebire în acel 
domeniu al muncii lor unde sar
cinile ce le au de dus ia îndepli
nire sînt mai grele, mai de răs-. 
ptindere. ta acest fel au procedat 
ei și în cazul importaniei sar
cini trasate tte Congresul al III-

Roadele lirtcrcsulfll pentru promovorcu noului
l«a al partidului de a reduce con
sumul de lemn de mină.

Anul acesta mlherii Lupeniu
lui âu extras pîhă în present 
din abataje și lucrări de pregă
tiri în cărbune peste 14.000 tdrie 
de cărbune coslficabil de cali
tate ta afara sarcinilor de plân. 
Desigur, aceasta constituie un 
Important succes în munca co
lectivului. Dar succesul crește și 
mai mult în importanță țitltad 
seahia că fiecare tonă de cărbu
ne s-a extras cu un consum de 
lemn în continuă scădere. Astfel, 
în medie pe trei trimestre, con
sumul de lemn raportat la mia 
de tone extrase a scăzut la 37,6 
m. c fată de 41 m, c. tft a fost 
media anuală de consum reali
zată pe mtaă ta 1980. Dacă com
parăm acest consum de lemn în
registrat anul acesta în 9 luni 
ctt cel din perioada respectivă a 
anului trecut, care a fost de 42,3 
m. c./IOOo tone rezultă o scă
dere a consumului cu 5 m c. 
lemn de mină. $i e firesc să fie 
așa de vreme ce în abatajele și 
galeriile din adîncurile minei 
Lupeni âu fost aplicate rele mai 
potrivite măsuri tehnicc-organi- 
zatofice privind introducerea sis

temelor de susținere moderne ca
re să excludă tot fflaf mult fo
losirea lemnului ca material de 
armare. Față de anul trecut s>a 
armat metalic mai mult cu 2000 
m. 1, de galerie, ceea ce repre. 
zintă o creștere de 6?,8 la Stită. 
De asemenea, în galeriile situate 
în zone cu presiuni mari a fost 
continuată susținerea eu inele 
din bolțari. Anul acesta s-a ar
mat cu inele de boltari cea. 1000 
metri galerie.

La abataje, ritmul de extinde
re a susținerii moderne este și 
mal intens. Acest lucru îl de
monstrează de fapt creșterea vo
lumului de producție extrasă din 
abataje armate metalic. Anul a- 
cesta s-a extras numai în pri. 
mele 9 luni cu 173.000 tone mai 
mult cărbune folosind susținerea 
metalică, ceea ce față de anul 
trecut reprezintă o creștere de 
aproâpe 80 Ia sută. La mina 
Lupeni susținerea metalică a 
luat ln ultimul timp o mare ex
tindere la abataje. Ea ă fost in
trodusă cu aceleași rezultate bu
ne șl la sectorul Ii pe stratul 5, 
și la sectorul ÎV A tot pe stra
tul 5, și ia sectorul V sud ta- 
tr-un abataj frontal din stratul

15, Aici, pe lingă reducerea con
sumului de lemn, armarea me
talică Cu grinzi în consolă a dat 
posibilitatea mecanizării opera
ției de tăiere a cărbunelui cu o 
mașină de havat sovietici tip 
К M.K.M.P.-3. In cursul trimes
trului IV va fi, de ăSeihenea, in
trodusă armarea metalică pe 
stratul 13 panoul V din sectorul 
1 a

La sectoarele III și IV В se 
poate considera deSăvîrșită ge- 
nCralizarea armării metalice în 
abataje. Toată producția plani
ficată sectorului III cel mai 
mare sector productiv ai minei 
Lupeni este extrasă exclusiv 
din abataje cu susținere metali
că. La sectorul IV Ё a fost ex
perimentată în luna august pe 
Stratul 18 blocul VI susținerea 

* metalică cu stîlpi hidraulici tip 
G.S.-3-2 M. Rezultatele Obținute 
au întrecut așteptările. In tim
pul experimentării brigada tbv. 
Lucaci Andrei a obtinut o creș
tere a randamentului în abata
jul frontal din panoul I de la 
3,20 tone/post cît realizase îna
inte la 3,70, iar apoi la 4—5 to
ne. Consumul de lemn a scăzut 
brusc de la 45 m. с./ІОѲО tone 

extrase la numai 4—5 m. c. lemn 
în perioada experimentării. Pe 
lîngă aceste importante avantaje 
economice, susținerea metalică cu 
stîlpi hidraulici fiind deosebit de 
elastică, crează d Siguranță deo
sebit de mare în abataj precum 
și condițiile ușurării muncii mi
nerilor. Mecanizarea tăierii și în
cărcării cărbunelui în abataj a 
căpătat un larg cîmp de extinde
re în condițiile susținerii meta
lice cu grinzi în Consolă. Așa se 
face că în abatajele sectorului 
ÎV В lucrează mașini de hâVaf 
poloneze cu 2 bare de tăiere de 
tipul W.L.E.-50 D,W. în complex 
cu transportor blindat tip Slask. 
59 cu mutare prin împingere me- 
Cânică după frontul de lutru.

In curînd frontâliștil sectoru
lui IV В vor trece la intensifi
carea exploatării cărbunelui din 
stratul 18 prin mai multe abâtaje 
deschise în blocul VI. Aici, ea de 
altfel în toate abatâțele Lupe
niului tehnica nouă avansata ÎȘi 
va spune cu prisosință cuVtntul 
aiutîndu-i pe mineri să-și înde
plinească cu cinste sarcinile ce 
le revin in direcția creșterii pro
ducției de cărbune cocsifieabil. a 
productivității muncii, reducerea 
cGtisurhlui de lemn și obțifterea 
de economii la prețul de coM.

1. BĂLAN
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Lucrările Соігёшніні ui XXll-lca
MOSCOVA 27 (Agerpres) — 

TASS transmite :
In ședința din dimineața de 

27 octombrie a Congresului al 
ХХП-lea al P.C.U.S., sub preșe
dinția lui GRIGORI ABRAMOV, 
au continuat discuțiile pe marginea 
raportului de activitate al Corni - 

■ tetului Central, a raportului la 
‘Programul P.C.U.S. și a raportu
lui de activitate al Comisiei cen
trale de revizie.

VLADIMIR KUCERENKO, 
președintele Academiei de Cons
trucții și Arhitectură a U.R.S.S., 
și-a consacrat cuvîtarea probleme
lor legate de construcțiile de lo
cuințe. El a arătat că în anii 1961 
—1970 Uniunea Sovietică va con
strui mai mult locuințe decît toate 
țările capitaliste din Europa și 
S.U.A., luate la un loc.

Traficul de mărfuri în transpor
turile feroviare ale U.R.S.S. se va 
cifra în 1961 la 1.570 miliarde 

.tone-km, ceea ce va depăși aproa
pe de două ori traficul de mărfuri 
pe căile ferate din S.U.A., a de
clarat BORIS BEȘCEV, ministrul 
Căilor de Comunicație.

Feroviarii sovietici, îndeplinind 
cu succes sarcinile trasate de-al 
XX-lea Congres al P.GU.S., au 
schimbat radical profilul tehnic al 
transporturilor. Aproape jumătate 
din traficul de mărfuri se efec
tuează în prezent cu ajutorul loco
motivelor electrice și Diesel.

I MIHAIL EFREMOV, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Celeabinsk al P.C.U.S. a arătat că 
rapoartele lui Nikita Hrușciov la 
Congresul al ХХП-lea reprezită 
o mare contribuție la teoria mar- 
xism-leninismului, ridicînd-o pe 
o nouă treaptă.

„Acum, noi vedem mai limpede 
și mai bine conturate trăsăturile 
zilei noastre de mîine — ale co
munismului, noi știm cum vom trăi 
în comunism, cum vom fi" — a 
spus vorbitorul.

M. Efremov a sprijinit propu
nerea delegaților care au luat cu- 
vîntul la Congres de a exclude din 
partid pe Molotov, Malenkov, Ka
ganovich

Mihail Efremov a declarat că 
oamenii muncii din regiunea Ce
leabinsk, ca și întregul popor so
vietic, aprobă cu căldură proiectul 
noului Program al partidului, linia 
politică și uriașa muncă practică 
a Comitetului Central.

Vorbind despre dezvoltarea e- 
conomiei naționale în regiunea Ce
leabinsk (Ural), care deține primul 
loc în țară în ceea ce privește pro
ducția de metale feroase și țevi, 
M. Efremov a amintit că în acest 
an au fost date în exploatare 70 
mari obiective industriale, printre 
care două agregate de mare ca
pacitate, un laminor și ид slebing.

Mihail Efremov a asigurat pe 
delegații la Congres că planul sep- 
tenal de dezvoltare a tuturor ra
murilor economiei naționale din 
regiunea Celeabinsk va fi înde
plinit înainte de termen.

„In fața oricăror judecători ai 
prezentului și viitorului putem de
clara cu conștiința curată că cul
tura sovietică, pe care partidul nos
tru a orientat-o spre idealurile co
munismului, creează și a creat pe 
omul nou, bogat din punct de ve
dere spiritual, dezvoltat în mod ar
monios" a declarat poetul și pu
blicistul NIKOLAI GRIBACIOV, 
redactor șef al revistei „Uniunea 
Sovietică".

După ce a subliniat că arta și 
literatura constituie o armă puter
nică și încercată în lupta pentru 
mințile oamenilor, pentru făurirea 
societății noi; Gribaciov s-a оси-

âl P. C IL S.
pat de marea răspundere a scriito
rilor sovietici și de rolul lor în 
educarea oamenilor sovietici în 
spirit comunist.

Noul Program al P.C.U.S. tra
sează sarcina de a se asigura un 
ritm precumpănitor al producției 
de energie electrică, a declarat 
IGNATT NOVIKOV; ministrul 
Construcției de centrale electrice 
al U.R.S.S. El a amintit că produc
ția anuală de energie electrică tre
buie să fie ridicată pe întreaga ța
ră, spre sfîrșitul următorilor zece 
ani, pînă la aproximativ 900-y 
1.000 de miliarde kWh, iar spre 
sfîrșitul celui de-al doilea dece
niu (1980) — pînă la 2.780—
3.000 miliarde kWh. In al doilea 
deceniu se va termina în linii mari 
electrificarea întregii țări.

După cum a comunicat I. Novi
kov; în decurs de 20 de ani se 
vor construi în U.R.S.S» 180 hidro
centrale și 200 mari termocentrale, 
aproximativ 260 centrale electrice 
de termoficare.

BORIS IOGANSON, președin
tele Academiei de Arte a U.R.S.S. 
a declarat că oamenii de artă so
vietici consideră că țelul lor cons
tă în a crea o artă demnă de mă
reața epocă a construcției comunis
mului.

Președintele Academiei de Arte 
a constatat că în ultimii ani un rol 
mereu crescând în dezvoltarea cul
turii artistice îl au artiștii tineri.

Vorbitorul a comunicat că ar
tiștii sovietici intenționează să pre
gătească pentru cea de-a 50-a a- 
niversare a Revoluției din. octom- 
brie (1967) o mare expoziție de 
lucrări care vor constitui un „mo
nument artistic închinat oameni
lor și faptelor primului septenal".

Scriitorul ALEKSANDR TVAR- 
DOVSKI, redactor șef al revistei 
„Novîi Mir", a denumit perioada 
care a trecut de la Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S : perioada în ■ 
noirii spirituale a literaturii sovie
tice.

Nu există cinste mai . înaltă, a 
spus cunoscutul poet sovietic decât 
de a fi conștient că în acești ani 
istorici soriitorii sovietici se află 
alături de scumpul lor popor și 
partid, că cuvîntul nostru veridic 
este necesar și drag oamenilor care 
luptă pentru fericirea umană, pen
tru pace și comunism.

MIHAIL OLȘANSKI, ministrul 
Agriculturii al U.R.S.S.; s-a ocu
pat în cuvântarea sa de căile de 
folosire rațională a terenurilor, 
care permite să se sporească sim
țitor producția la hectar a cultu
rilor agricole pe toate suprafețele 
cultivabile din țară.

Scriitorul ALEXANDR KOR- 
NEICIUK, vicepreședinte al Co
mitetului sovietic pentru apăra
rea păcii, a subliniat că toți oa
menii cinstiți din lume nu pot 
să nu vadă că comunismul și pa
cea sînt noțiuni inseparabile 
Programul P.C.U.S. aduce între
gii omeniri pacea, adevărata prie
tenie și bunele sentimente ale tu
turor oamenilor sovietici.

Vorbitorul a relevat activita
tea importantă în favoarea păcii 
pe care o desfășoară mișcarea 
mondială a partizanilor păcii.

După cuvîntarea lui Aleksandr 
Korneiciuk, președintele ședinței 
de dimineață a Congresului, Gri
gori Abramov, a anunțat că pre
zidiul Congresului a primit o 
propunere de a se încheia dez
baterile în legătură cu raportul 
de activitate al Comitetului Cen
tral, raportul cu privire la Pro
gramul partidului și raportul de 
activitate al Comisiei Centrale de 
Revizie.

Congresul a hotărît în unani
mitate încheierea dezbateriloi.

Președintele a anunțat că Con
gresul a primit mesaje de salut 

din partea partidelor comuniste 
din Honduras, Pakistan. Tailan- 
da și a altor partide.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In ședința din după-amiaza zi
lei de 27 octombrie a Congresu
lui al ХХП-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, NI
KITA HRUȘCIOV, prim-secretar 
al Comitetului Central al parti
dului, a rostit cuvîntarea de în
cheiere a dezbaterilor.

In sala Palatului Congreselor 
din Kremlin ovațiile furtunoase 
na «efitenesc multă vreme. Se 
seaitdează „Trăiască comunis
mul !“, „Glorie partidului comu
nist Г. Se aud urale.

In numele delegațiilor organi
zațiilor de partid din Moscova, 
din Leningrad, din Stalingrad și 
ale altor organizații de partid 
regionale și de ținut din Federa
ția Rusă, precum și al delega
țiilor partidelor comuniste din 
Ucraina, Bielorusia, Kazahstan, 
Uzbekistan și Gruzia se face pro
punerea de a se aproba în în
tregime șiîntrutotul linia poli
tică și activitatea practică a Co
mitetului Central al P.C.U.S. în 
domeniul politicii interne și ex
terne și de ,a se aproba conclu
ziile și propunerile cuprinse în 
raportul de activitate al C.C. al 
P.C.U.S.

Delegații la Congresul al XXII- 
lea au adoptat în unanimitate a- 
ceastă propunere.

Congresul a alcătuit o comisie 
sub președinția lui Nikita Hruș
ciov în vedterea pregătirii unei 
rezoluții ample pe marginea ra
portului de activitate al C.C. și 
pentru examinarea amendamente
lor și completărilor la proiectul 
de Program al P.C.U.S.

A fost, die asemenea, aprobat, 
în unanimitate, raportul de acti
vitate al Comisiei centrale de 
revizie.

Emoționant a fost salutul adus 
Congresului de pionieri, în nu
mele celor 17 milioane de mem
brii ai organizației de pionieri din 
Uniunea Sovietică.

Cu aceasta, ședința din după- 
amiaza zilei de 27 octombrie a 
Congresului al ХХП-lea al 
P.C.U.S., care a fost prezidată de 
Viktor Grișin, a luat sfîrșit.

Următoarea ședință a Congre
sului va începe sîmbătă 28 oc
tombrie, la ora 10.

Uri/ cZÎ&fity
PARIS. Intenționează guvernul 

francez să dea uni răspuns pozi
tiv la propunerile șefului guver
nului provizoriu al Republicii Al
geria, Ben Khedda, cu privire la 
tratative in scopul restabilirii 
păcii în Algeria? — această in
terpelare verbală a fost adresată 
primului ministru Debre de către 
deputatul comunist Waldleck Ro
chet, secretar general adjunct al 
Partidului Comunist Francez.

XIENG KUANG. După cum a 
anunțat la 26 octombrie postul 
de radio „Vocea Laosului", la 
25 octombrie, prințul Suvanna 
Fumma a adresat din nou o te
legramă prințului Boun Oum în 
care îi propune să vinăjn Valea 
Ulcioarelor pentru examinarea 
problemei viitorului guvern de 
coaliție.

HANOI. La 26 octombrie a a- 
vut loc un miting al oamenilor 
muncii din capitala R. D. Viet
nam în semn de protest împotri
va crimelor săvîrșite de imperia» 
lismul american și de regimul 
lui Ngo Dinh Diem in partea de 
sud a Vietnamului. Cei aproxi
mativ 40.000 de participanți la 
miting au adoptat o rezoluție in 
care condamnă cu hotărire inten
sificarea continuă a amestecului 
S.U.A. în Vietnamul de sud și re-

Рша de 9№Ш a oumilui jed-aliiiao 
este (oidamnata de moaie

NEW YORK 27 De la trimișii 
speciali Agerpres, C. Răducanu și 
C. Alexandroaie :

De patru zile Comitetul Politic 
special dezbate problema politicii 
de apartheid a guvernului rasist 
din Republica Sud-Afrioană.

Discursul insolent al actualului 
ministru de Externe sud-african 
rostit chiar la începutul dezbateri
lor din comitet a încercat să apere 
politica rasistă a guvernului său.

Dezbaterile de pînă acum din 
Comitetul politic special sînt edi
ficatoare. Republica Sud-Africană 
a subliniat reprezentantul Repu
blicii Congo, cu capitala Leopold
ville, este sprijinită în politica sa 
inumană de anumite puteri care 
pretind în cuvinte că aț fi împo
triva discriminării rasiale. Nu este 
însă întâmplător, a continuat de
legatul congolez că situația din 
Rhodesia și Nyassaland, adminis
trate de Anglia, seamănă foarte 
bine cu aceea din Africa de sud.

în zilele următoare să fie prezen
tat comitetului proiectul de rezolu
ție privind sancționarea guvernului 
rasist din Republica Sud-Afrlcană.
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Se intensifică ofensiva de toamnă 
a oamenilor muncii japonezi

TOKIO 27 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Se intensifică ofensiva de toam
nă a oamenilor muncii japonezi. 
La 26 octombrie, în întreaga țară 
s.-au desfășurat pentru a opta oară 
acțiuni unite ale oamenilor mun
cii sub lozincile : „Să înceteze exa
minarea în parlament a proiectului 
de lege reacționar cu privire la 
interzicerea violențelor politice ; să 
se majoreze salariile ; să se rezol
ve criza din industria carboniferă".
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Patriofii angolezi continuă lupta
LEOPOLDVILLE 27 (Ager

pres).
Agenția France Plresse ' relatează 

că Roberto Holden, președintele 
Partidului Uniunea Populațiilor din 
Angola și comandant suprem al 
Armatei de eliberare națională din 
Angola, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă la Leopold
ville că patrioții angolezi continuă 
lupta pentru independența țării, 
împotriva trupelor colonialiste por
tugheze. Roberto Holden a decla
rat că patrioții angolezi sînt gata 
să ducă tratative cu Portugalia cu 
condiția să fie recunoscut dreptul 
Angolei la autodeterminare, dar 
Salazar „răspunde prin bestialități 
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presiunile autorităților ngodinh- 
diemiste împotriva patrioților 
sud-vietnamezi.

OSLO. La jumătatea lunii no
iembrie este proiectată vizita mi
nistrului vest-german de Război, 
Strauss, în Norvegia. Strauss va 
vizita statul major al comandan
tului zonei de nord a N.A.T.O. 
din Kolsos, baza maritimă mili
tară din Hokonswerne (regiunea 
Bergen), obiectivele militare din 
nordul Norvegiei bazele de apro
vizionare construite sau în curs 
de construcție ale flotei măriți - 
me-militare de pe litoralul Nor
vegiei.

RIO DE JANEIRO. Presa ar- 
gentiniianiă anunță că ambasado
rul Statelor Unite în Argentina, 
Roy Rubottom, a demisionat din 
postul lui. In legătură cu aceas
ta comentatorul influentului ziar 
braziliar „Jornal do Brazii", 
Hermano Alves, subliniază că de
misia ambasadorului american se 
datorează în primul rînd faptu
lui că președintele Argentinei, 
Arturo Frondizi a considerat 
drept false „documentele" ticlui
te de Agenția Centrală de Inves
tigații a S.U.A. în care se încear
că prezentarea unei pretinse ac
tivități subversive a guvernului 
cuban față de Argentina'.

Adevăratul motiv pentru care 
guvernele puterilor occidentale re
fuză să adopte o poziție fermă 
împotriva Republicii Sud-Africane, 
împotriva rasismului — a arătat 
reprezentantul Guineei, constă în 
făptui că americanii, englezii, vest- 
germanii au făcut mari investiții 
financiare în Africa de sud.

Puterile occidentale, ca S.U.A., 
Franța, Germania occidentală au 
livrat și continuă să livreze mari 
cantități de armament, tancuri și 
avioane cu reacție acestei țări — 
a declarat delegatul Ghanei. A“ 
ceasta confirmă că colonialismul 
și rasismul urmăresc în fond ace
lași scop, menținerea prin orice 
mijloace a dominației asupra po
poarelor.

Pînă acum la dezbateri au luat 
cuvîntul 12 delegați. Se așteaptă ca

La 26 octombrie, la Tokio au 
avut loc numeroase mitinguri și 
demonstrații ale oamenilor muncii.

La toate minele la care lucrează 
muncitori afiliați la Federația na
țională a sindicatelor muncitori
lor din industria cărbunelui a fost 
întrerupt pentru o oră lucrul. Mi
tinguri de protest împotriva ofen
sivei reacțiunii asupra drepturilor 
și intereselor vitale ale oamenilor 
muncii au organizat metalurgiștii; 
feroviarii și muncitorii zilieri.

și masacre la toate propunerile an
golezilor de reglementare pașni
că'?.

„In așteptare — a spus liderul 
angolez — noi vom continua lep
ta". Referindu-se la posibilitatea 
unei intervenții armate a O.N.U. 
în Angola, el a declarat că „A- 
ceasta nu va aduce în țară decât 
haosul care a fost creat și în Con
go".
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încă 110.000 muncitori 
francezi au declarat 

grevă
PARIS 27 (Agerpres).
La 27 octombrie, a doua zi du- 

pă marea grevă de 24 de ore a 
muncitorilor din transporturi și 
din serviciile de salubritate pu
blică, la Paris a avut loc o gre. 
vă demonstrativă de patru ore 
a muncitorilor de la uzinele de 
gaz și electricitate. Greva — la 
care au participat practic toți cei 
110.000 muncitori și salariați ai 
întreprinderilor respective — a 
fost organizată la chemarea ce
lor trei mari centrale sindicale -« 
Confederația Generală a Muncii, 
Confedterația franceză a muncito
rilor creștini și Force Ouvriere 
— în sprijinul revendicărilor lor 
de sporire a salariilor și îmbu
nătățire a condițiilor de muncă.
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Ghana a recunoscut 
guvernul Republicii Congo

ACCRA 27 (Agerpres).
La Accra s-a anuntat în mod 

oficial că guvernul Ghanei a ho
tărît să recunoască guvernul Re
publicii Congo, condus de CTyrille 
A doula.

După cum anunță ziarul „Gha
na Times", în legătură cu hotă- 
rîrea adoptată, guvernul Ghanei 
a trims la Leopoldville o mi
siune specială.
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