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Sectarii I Petrila — 
primal letter nieier 

л plani anual Inrtepiiait
In primul schimb de mun

că din ziua de 9 noiembrie, 
colectivul sectorului 1 al mi
nei Petrila — sector fruntaș 
pe bazin — a raportat înde
plinirea integrală a sarcinilor 
de plan ce-i reveneau pentru 
anul 1961. fiind astfel primul 
sector minier pe bazin cu pla
nul anual îndeplinit.

Odată cu raportarea acestui 
succes, minerii sectorului se 
mîndresc cu faptul că în cursul 

■ț acestui an și-au sporit, pe ba- 
5 za organizării raționale a 
( muncii, indicele de productivi

tate de la 1,352 tone pe post 
cțt a fost în ianuarie la circa 

K»Î536 tone pe post în luna no- j 
( ietnbrie. Acțiunea întreprinsă, 
i sub directa îndrumare a or- ( 
’ ganizației de partid, pentru > 
’ valorificarea resurselor interne, > 
J pentru reducerea consumului > 
; de lemn, pentru îmbunătățirea !j 
; calității cărbunelui extras, s-a 
i soldat cu economii la prețul 
J de cost pe 9 luni în valoare 
i de 1.425.070 lei, ceea ce depă- !' 
‘ șește cu mult angajamentul < 
J luat. <
> Semnificativ este faptul că ț 
t în'tot cursul acestui an, toate $ 
t brigăzile de la abatajele sec- ( 
t torului și-au depășit cri fr

de- plan lunare. ?
[ Prin munca lor avînțată s-au ( 
(■ evidențiat maiștrii mineri An- ț 
j drei Ignat, Ciocan Lazăr, Pă- J 
! duraru Stere, Matyaș Ludovic, 5 
' Cspnik Ștefan, precum și mi- ! 
; «brii din brigăzile conduse de ( 
! Peter Victor și Kadar Grigo- ( 
! re — fruntașe în întrecerea pe 5
> profesii, Cucoș Gheorghe, Nea- 5 
! gu Gheorghe, Jucătoru Gheor- Ij 
I ghe, Moldovan Ion IV, Am- )

bruș Ludovic, Demeter loan. ;
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Cîstiaâtorii întrecerii pe profesii
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Sectorul III de la mina Petrila este denumit, pe drept ‘cuvînt, 
sectorul randamentelor mari. Brigăzile miniere de aiici obțin lu
nar randamente medii de peste 6 tone de cărbune pe post, Printre 
brigăzile care realizează astfel de randamente se numără și cea 
condusă_de JBartok Iosif de la abatajul cameră nr. 10 vest.

Șeful de schimb Sumănaru Vasile din brigada 
Iosif explică ortacilor săi cum stau cu reali- 
zile ale lunii noiembrie.
---------------- O----------------

IN CLIȘEU : 
minerului Bartok 
zările pe primele

Succesele minerilor din sectorul I 
mineial Aninoasa

Zilele trecute, în cadrul unei 
consfătuiri de producție pe ex
ploatare, comitetul sindicatului și 
conducerea minei Lupeni au ana
lizat rezultatele obținute de mun- 
Qtorii, tehnicienii și inginerii mi
nei în întrecerea pe profesii în 
perioada trimestrului Щ a.c. In 
cursul trimestrului III, la exploa*- 
tarea minieră Lupeni au fost an
trenate în întrecere un număr de 
23 brigăzi de la abatajele frontale 
cu 1.560 de participanți, iar de 
la abatajele cameră 34 de bri
găzi. La lucrările de pregătire au 
fost cuprinse în întrecerea pe pro
fesii 25 de brigăzi, iar la lucrările 
de deschidere 42 de brigăzi. De 
asemenea, au mai fost antrenați 
40 de artificieri, 73 de maiștri și 
8 ingineri, astfel că la mina Lu
peni întrecerea socialistă pe pro
fesii a cuprins toate categoriile 
profesionale din subteran cu o- 
biective concrete : depășirea pla
nului de producție și a angaja
mentelor, creșterea 1 randamentului 
peste cel planificat și îmbunătăți
rea calității cărbunelui, realizarea 
de economii Ia lemn, aer compri
mat, energie electrică, reducerea 
absențelor nemotivate, respectarea 
N.T.S.-ului etc.

Mobilizați de
partid și cu sprijinul comitetului 
sindicatului, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de Ia mina Lupeni a- 
vind în fată aceste obiective mo
bilizatoare, au obținut în perioada 
trimestrului III rezultate frumoase 
în întrecere. Din materialul bi- 
lanțier prezentat în cadrul consfă-

tuiții de conducerea minei și co
mitetul sindicatului, a reieșit că 
planul de producție în trimestrul 
III a fost depășit la mina Lupeni 
cu 9130 tone de cărbune. Randa
mentul pe exploatare a fost reali
zat în proporție de 101 la sută, 
iar calitatea cărbunelui s-a îmbu
nătățit cu 
planificat.

Pe baza 
exploatare, 
fruntaș 
profesii 
pentru 
mestrul 
ției, a

două procente față de

punctajului stabilit pe 
drapelul de sector 

întrecerea socialistă pe 
revenit sectorului HI

în 
a 

realizările obținute în tri- 
III în creșterea produc- 

productivității muncii, îm
bunătățirea calității și 
tuturor brigăzilor miniere 
lui îndeplinirii sarcinilor 
totalizînd 962,1 puncte.

Fanionul de brigadă 
la abatajele frontale a fost cucerit' 
de brigada condusă de Ghioânca 
Sabin de la sectorul III care, a- 
plicînd inițiativa „Nici un vago- 
net de cărbune rebutat pentru 

realizat planul de ,pro- 
proporție de 106,6 la 
obținut un randament 

abataj. La abatajele ca-

ridicarea 
la nive- 
de plau,

fruntașă

comitetul de

Minerii sectorului I 
Aninoasa, însuflețiți de 
viu al comuniștilor înscriu succe
se de seamă în întrecerea socialis
tă. De la începutul anului și pînă 
acum ei au dat patriei mai bine 
de 3000 tone cărbune peste plan. 
Calitatea producției a crescut sim
țitor față de norma admisă,, In 
Tiiptâ “pentru ' caîîtat? șî ' sporîcdî. 
producției de cărbune s-au eviden
țiat majoritatea brigăzilor 
sector. In mod deosebit s-a 
marcat însă brigada condusă 
comunistul 
nul acesta 
1000 tohe 
producție, 
obțiftut și 
tovarășilor
Nicolae care. în luna trecută, 
obținut cele mai frumoase reali
zări -în întrecere.

al minei 
exemplul

Cristea Aurel care 
și-a depășit cu 
cărbune

Rezultate
minerii
David

din 
re
de 
a-

jeste 
sarcina de 
frumoase au 
din brigăzile 

loan, Mujnai 
au

Munca cu cartea
Bibliotecara clubului muncito

resc din Uricani, Cazan Geor- 
geta, ajutată de comitetului sin
dicatului minier și de comitetul 
U.T.M. a reușit să-și formeze un 
colectiv care s-o sprijine în 
munca cu cartea. Printre acei 
care s-au angajat să dovedească 
prin fapte că sînt prieteni ai 
cărții se numără utemistele Dă-

se va îmbunătăți
nilă Geta, Popa Ioana și Bota 
Iuliana.

Colectivul bibliotecii a și tre
cut la’ întocmirea unui plan de* 
activitate care cuprinde mai mul
te acțiuni cu cartea. ■ De exem
plu, recenzii, seri literare,> con
sfătuiri cu cititorii și. sprijinirea 
concursului Iubiți cartea"

IULIANA KOVACS 
corespondent ■

la șantie- 
prefabri- 

Peiroșani 
lună de 
exploată- 

din 
Jiului mii

De I 
rul de 
cate 
pleacă 
lună la 
rile miniere 
Valea 
de metri cubi de 
bolțari pentru 
lucrările de zidi
re în galeriile și 

țurile ce se sa
pă în subteran. 
Evidenta canti
tăților de betoni- 
te turnate in for
me de către bri
găzile de turnare 
este tinută la zi. 
IN CLIȘEU: 
Maistrul ■ con
structor Prodan- 
ciuc loan con- 
semnînd' în jur- 

s naiul pentru ur
mărirea planului 
zilnic realizările 
obținute la tur
narea boltarilor.

Succese importante în producție 
au înregistrat și minerii ție la 
pregătiri. Așa de pildă, brigăzile 
comuniștilor 
Mihai, care 
tor sarcinile

Matei Ioafi și Gali 
și-au depășit simți- 

de plan.

de 
Ni- 
co- 
bri.

de

Mecanicul 
turbine Berea 
colae este 
mandantul 
găzii U.T.M.
muncă patriotică 
din cadrul ter
mocentralei Pa- 
roșeni. Brigada- 
sa este fruntașă 
în acțiuni patrio
tice.

IN CLIȘEU : 
Tovarășul Berea 
Nicolae în timpul 
lucrului.
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p se aprecieze vîrsta
<î ca la

șist", și-a 
ducție în 
sută și a 
sporit pe 
meră, locul de brigadă fruntașă 
în întrecerea pe profesii a fost 
cîștigat de Diana Chițu cu orta
cii săi de la sectorul IV A., care 
și-a realizat planul în proporție 
de 104,3 la sută' și a obținut, un 
randament mediu cu 22,8 la . sută 
mai mare decît cel planificat. >

De la pregătiri în cărbune,; au 
ieșit cîștigătoare în întreceri 
gada condusă de Golița Dionisih 
din sectorul IV B, iar de la lu
crările de deschidere din sectorul 
VII brigada condusă de Ferencă 
Balazs.

Cel mai bun maistru în între
cerea pe profesii s-a dovedit a fi 
Mircea Vasile de la sectorul VII, 
care și-a realizat planul de pro
ducție pe revirul său în proporție 
de 134,5 la sută, totalizînd 367,7 
puncte. Titlul de inginer fruntaș 
pe exploatare a fost cîștigat de 
tovarășul Teodorescu C-tin, șeful 
sectorului III, care în trimestrul 
III a condus cu pricepere colecti
vul sectorului 
di: cărbune de 
plan.

In cadrul 
roși participanți ca, de exemplu; 
Nagy Andrei și Spîau Petru, s-au 
angajat să lupte cu și mai multă 
însuflețire pentru realizarea «ar- 
cinilor de plan, angajîndu-se să 
dea 1000 tone de cărbune de ca
litate peste planul pe luna noiem- 

• brie.

dînd mii de tone 
bună calitate peste

consfătuirii, nume*

A. MICA 
corespondent
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Dacă ar fi să i ' r, 7 / У.^ln mereufruntașiei
oameni, 

>! mina Uricani ar 
!j mai avea încă de trăit ani de 

copilărie. Dezvoltarea și tealittfl- 
5 rile dobîndite au maturizat-o ' in- 
■J să și încă de mult. Suratele ei, 
■> presărate ca niște nestemate pe 
î malurile celor doua Jiuri, deși 
3 mai vîrstnice;, pot fi un. pic iriyi- 

dioase că, deși tînără, mini uri- 
J câni, de o bună bucată de vre- 
j me, e mereu fruntașă. -Afi fă- 
1 cut-o fruntașă minerii. harnici 
' care lucrează în adîncul ei, teb- 
■I nicienii și inginerii pricepuți de 

aici și muncitorii -auxiliari. Ga 
urmare a străduinței colective, 
mina lor a extras, în, Іцпііе scurse 
din acest an mai bine ie 43.000 
tone de cărbune cocsificabil in 
afara sarcinilor de plan. La baza 
acestui succes a stat, in : primul 
rînd, sporirea productivității 
muncii. Minerii din Uricani au 
mîndrîa de a fi primii pe. vale

8в
§ 
вI
8 7 
g și în ceea ce privește randamentele 
fi dobîndite. Bine stau minerii din 
g Uricani și în ceea Ce privește ca- 
g litatea cărbunelui extras.^Cu iria-

te realizările dobîndite minerii 
de aici nu-s mulțumiți.

— Sîntem noi fruntași dar as
ta nu înseamnă că nu mai avem 
nimic de făcut — spun ei. Avem, 
și încă multe. Putem da cărbune 
mai mult, mai bun și mai ieftin. 
Și cînd coboară jos în adine, do
vedesc cu prisosință acest lucru, 
Din abatajele tinerei mine iau 
zilnic drumul spre preparați? 
150—200 de tone de cărbune de 
calitate peste sarcinile de plcln. 
Cu asemenea realizări zilnice 
nu-i de mirare că harnicii mineri 
de aici au trimis peste plan, si~ 
derurgiștilor numai în octombrie, 
peste 5.000 tone de cărbune coc- 
sificabil de bună calitate.

Zilele lui noiembrie, premer
gătoare aniversării Mării Revo
luții Socialiste din Octombrie 
s-au caracterizat prin aceeași în
trecere entuziastă. Din abatajele 
unde lucrează brigăzile conduse

de comuniștii 
Poloboc Constan^ 
tin, Siglodi Be
niamin și Uliu 

Gheorghe cărbunele extras peste 
plan într-o singură săptămîni se 
ridică la cîteva sute de tone. 
Cărbune mult pornește spre lu
mina tfflei și din abatajele lui 
Bolobac Constantin și ale altora \ 
și tot cărbune de calitate care a ; 
contribuit la ridicarea prestigiu- ; 
lui minei -și in această direcție. I 

Vorbe de laudă se pot spune 
și despre brigada de pregătiri a 
lui lleș loan. Ori cit de preten
țios ai fi in ale mineritului mu- 1 
sai să recunoști că brigada lui 
execută lucrări prima-întîi. Dar $ 
parcă ortacii lui Gașpar Dănilă 1 
și mulți alții nu lucrează mult și | 
bine ? Așa-s minerii din Uricani. 
De o bună bucată de vreme se jj 
țin mereu de fruntășie și au vrut 8 
cu tot dinadinsul să se țină fi în g 
întrecerea în cinstea aniversării 
glorioasei Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Că du reușit, o 
dovedesc realizările, rod al\hăr- 
niciei și priceperii întregului co- 8 
lectiv. у

D. CRI ȘAN

J
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De la economia socialistă
la economia comunistă

In decurs de două decenii, ІЙ- 
cgplnd din 1961 pînă în 1980, în 
U.R.S.S. va fi creată baza tehni- 
că-materiaiâ a comunismului. A- 
eeastă sarcină economică este for
mulat* In noul Program al 
P.C.U.S. și în rapoartele prezen
tate de N. 8. Htușdov la ai XXII- 
let) Congres al P.GALS.

Crearea în decurs de două de
cenii а ei tehniee-materiale a 
comunismului in U.R.S.S. înseam
nă & această perioadă va fi fără 
precedent In ce privește amploarea 
dacvoltârii forțelor de producție 
ale țârii. Uniunea Sovietică va 
Ocupa primul loc în lume, âtît în 
te privește volurhui absolut al pro
ducției eît și în ее privește pro
ducția pe cap de locuitor ți va 
asigura oamenilor sovietici cel
mai înalt nivel de trai din lume.

Uniunea Sovietică, îndeplinind 
noul program al P.C.U.S., Va cîș- 
ti ga întrecerea economică cu capi
talismul, lăslnd mult în urmă statul 
burghez cel mai puternic din punct 
de vedere economic — S.U.A.

In următoarele două decenii se 
.prevede să se sporească aproxima
tiv de cinci ori, producția realiza
ră în toate sferele producției ma
teriale. Producția industrială va 
crește de cel puțin șase ori, iar 
producția agricolă, de aproximativ 
3,5 ori.

„Este ca și cum — a spus N. S. 
Mtușciov la Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S. — pe îmbelșugatul 
nostru pămînt ar mai fi create încă 

; cinci țâri industriale și mai mult 
de două țări agricole cit Uniunea 
Sovietică de astăzi".

• In perioada 1961—1980, produc
ția mijloacelor de producție va 
crește aproximativ de 7 ori. In 
aceeași perioadă producția mijloa- 
-celur de producție pentru întreprin
derile industriei ușoare și alimen
tare, pentru agricultură, construc-

■ ția de locuințe și deservirea ne
voilor culturale și de trai ale popu
lației va crește aproximativ de 13 
ori.

De fapt, In decursul acestor două 
decenii se va produce o reinoire 
totală a aparatului de producție 
*1 Uniunii Sovietice. El va fi 
ffiăi puternic, cel mâi tlnăt și 
mai perfecționat.

cel 
cel

Electrificarea

U.R.S.S. ocupă primul locU.R.S.S. ocupă primul loc din 
Europa și al doilea loc în lume 
in*ce privește.producția de energie 
electrică. In* 1960 s-au produs în 
Tara Sovietică 292,3 miliarde kWh 
de energie electrică. In 1980 pro
ducția de energie electrică va creș-' 
te la 2 trilioane 700 miliarde 3 
milioane kWh, ceea ce înseamnă că 
nivelul anului* 1960 va fi depășit 
de 9 sau 10 ori. In 1980, U.R.S.S. 
yâ produce de aproximativ 1,5 ori 
tnai multă energie electrică decit 
produc în prezent toate celelalte 
țări ale lumii la un loc. In 1980, 
tJ.R.S.S. urmează să ajungă din uf- 
thă S.U.A. nu numai în ceea ce 
privește volumul producției de e- 
nergie electrică, ci și în ce privește 
numărul de kWh pe cap de Іо- 
Cuitor.

Se prevede să se construiască 180 
hidrocentrale puternice ‘ circa 200 
termocentrale raionale cu- o putere 
de pînă la 3 milioane kW fie
care ; 260 de termocentrale mari.

Electrificarea Compactă a Uniu
nii Sovietice va mări de 8—9 ori 
înzestrarea electtoenergetică a mun
cii în industrie, va asigura electri
ficarea masivă a transporturilor, a 
agriculturii, satisfacerea cu ajutorul 
energiei electrice a nevoilor casnice 
trie populației orășenești și sătești.

Siderurgia

In 1980 uzinele siderurgice din 
U.R.S.S. vor elabora 250 milioane 
tone de oțel față de 65 milioane 
tone în i960. încă în 1970 pro
ducția de oțel a Uniunii Sovietice 
Va depăși cu aproximativ 55 mi
lioane tone nivelul actual al pro- 
ducției da oțel din S.U.A.

CIFRE ȘI FAPTE
Л tal* ПАмкмА I iitl 11Inwwo ІГШ WRRRrl ЫУі Я Ui

In perioada 1961—1980 produc
ția tuturor tipurilor de combusti
bili va crește aproximativ de patru 
ori. Extracția de gaze va ctește 
de la 47 miliarde m.c. îtl 1960 la 
680—720 miliarde m.c. în 198(1, 
adică de 14—15 ori ; extracția .de 
țiței Vă crește de la 148 milioane 
Wne lâ 690—710 milioane tone , 
extracția de cărbune — de la 513 
milioane tone la 1.180-1.200 mi
lioane tone.

Bunuri da consum

In decurs de 20 de ani, produc
ția tuturor ramurilor industriale 
care produc bunuri de consum ur
mează să crească aproximativ de 
cinci ori. Pînă In 1980 producția 
de țesături, de pildă, se prevede 
să creaseâ de peste trei ori, ridi- 
tîndu-se producția anuală la 20 - 
22 miliarde m.p. față de 6,6 mi
liarde m.p. ІН 1960 ; producția ds 
încălțăminte de piele se va ridica 
la aproximativ un miliard de pe
rechi anual. Producția de mărfuri 
de uz cultural și casnic va crește 
de 10 ori.

Se prevede să se construiască 
sute de noi uzine și fabrici care 
produc mărfuri de larg consum. 
Industria grea va asigura ’ntr-o 
măsură mereu crescîndă sporirea 
producției de articole de consum 
popular. In planul de dezvoltate 
a economiei naționale este prevă
zut ca UF 1961—1980 ritmai de 
dezvoltare a producției mijloace
lor de producție va fi superior rit
mului de creștere a producției de 
bunuri de Consum numai cu 20 la 
sută, în timp ce în perioada 1929 ' 
1940 acest ritm depășea cu aproa
pe 70 la sută ritmul de creștere 
a producției de bunuri de consum,

In această privință statul sovie
tic pornește de la teza leninistă că 
mijloacele de producție se fabrică 
mi de dtagul acestor mijloace de 
producție, ci în scopul ca tot mai 
multe mijloace de producție să fie 
îndrumate In acele ramuri ale in
dustriei care produc bunuri de 
consum.

Cea mal înalta productivitate 
a muncii <Un lama

Mai mult de 9 zecimi din creș
terea venitului național vot trebui 
să fie asigurate In 1961—1980 
prin creșterea productivității muocii. 
In 1970 productivitatea muncii în 
industria U.R.S.S. va ctește apro
ximativ de două ori, lat în 20 de

Posturile U.T.M. de control de la mina Vulcan
pot desfășura o activitate mai rodnică

activitatea lor, posturile 
de control de la mina 
aduc un aport prețios la 

ncii tinefil 

Prin 
U.T.M. 
Vulcan 
îmbunătățirea muncii tinerilor în 
procesul de ptOdUCție. Posturile 
U.T.M. de control sînt „ochii11 
organizațiilor U.T.M., ele combat 
cu curaj indisciplina și neajun
surile în muncă.

Printre posturile U.T.M. de 
control active se numără cel al 
organizației U.T.M. nr. 6, res
ponsabil tov. lvănuș Pavel. Ga
zeta acestui post are un aspect 
atrăgător, caricaturile și textele 
satirice pe care le publică sînt 
bine realizate și își ating mai 
totdeauna scopul. In urma criti
cilor ce li s-a făcut de postul 
U.T.M., mulți tineri și-au îmbu
nătățit activitatea de producție. 
Așa de pildă, postul U.T.M. de . 
control a surprins de dteva ori 
pe tinerii Rush Sergiu, Dogan 
Ilie și semnalistul Căpățînă Pom- 
piliu care făceau abateri de la 
N.T.S. In urma criticilor, aceștia 
s-au îndreptat.

O activitate bună desfășoară 
și posturile U.T.M. din sectoarele 
ІГ, 1 șî IV aî căror responsa
bili sînt tov. Mtiller Erik, Roșea 
Vader, respectiv, Dan Tiber-iu,

arii — de 4—4,2 ori. Ținînd seama 
de reducerea zilei de lucru, creș
terea producției calculată pe oră- 
muncă va fi ți mai mare.

Urlațele boolfil naturale 
în ehi/ba poporului

Programul dezvoltării forțelor d@ 
producție în următoarele două de
cenii prevede valorificarea In cele 
mai diferite regiuni ale țării a 
imenselor ei bogății naturale.

Crearea unor puternice bâze e- 
nergetice — de combustibil în re
giunile Siberiei pe baza zăcămin
telor de cărbuni ieftini, exploatate 
la suprafață, precum și pe baza 
bogatelor resurse hidroenergetice 
ale fluviilor Angara și finise! ;

transformarea Asiei centrale în- 
tr-una din cele mal importante re
giuni ale producției energetice, pe 
baza folosirii uriașelor resurse de 
gaze și energie hidraulică ;

crearea de noi baze metalurgice 
puternice, astfel îneît în 1980 să 
existe cinci baze metalurgice de 
importanță unională : in Ucraina, 
Ural, Siberia și Orientul îndepărtat, 
Kazahstân și In regiunile centrale 
ale părții europene a U.R.S.S. ;

organizarea unor mari complexe 
ale industriei chirilice în regiunile 
de concentrare a gazelor natural? 
și gazelor de sondă ieftine, precum 
și în regiunile cu industrie de pre
lucrare a țițeiului, în primul nnd 
îr. Ural, regiunea Volgăi, Utfainâ, 
Caucăzul de nord, Siberia ji Asia 
centrală ;

crearea în regiunile situate la 
est de Ural a unor puternice baze 
constructoare de mașini cate sa 
permită asigurarea în linii mari a 
nevoilor de mașini și utilaje in
dustriale ale acestot regiuni !

înfăptuirea unor lucrări maii 
pentru îndreptarea unor mari mase 
de apă din regiunile nordice ale 
părții europene a U.R.S.S. spre ba
zinul Volgăi, asigurarea cu apă a 
Kâzahstanului central, a ținutului 
pămînturilor desțelenite, Donba- 
Sulul și Uralului, construirea unor 
mari bazine de reglare a debitului 
de apă în Asia centrală, pe Volga, 
Nipru, Bug și Nistru, dezvoltarea 
pe scară largă a agriculturii irigate 
șl ameliorărilor funciare.

Investiții capitale uimitoare. In 
viitorii 20 de ani se prevăd inves
tiții capitale in economia națională 
a U.R.S.S. în sumă de aproxima
tiv 2 trilioane ruble. Proporțiile in
vestițiilor capitale ’prevăzute sînt 
mari, dat ele sînt reale, sînt fun
damentate științific. Ele se bazea
ză pe creșterea uriașă a întregului 
produs social și venit național al 
U.R.S.S.

de felul cum 
procesul de 

îndeplinesc 
și cum se 

de toate zi.

Nu același lucru se poate spu
ne însă despre activitatea postu
rilor U.T.M. din sectoarele III, 
V și VIII.

Mâi dfe mult postul U.T.M. de 
control dih sectorul III a avut 
o activitate bună. în prezent însă 
gazeta postului stă uitată, iar 
colectivul lui. în frunte cu tov. 
Moldovan Alexandru, nu dfepune 
nici o activitate. La fel și pos
turile U.T.M. din sectorul V e- 
lectromecanic. sector cu cel maî 
rtiare număr de tineri și din sec
torul VIII sînt inactive.

Se știe că posturile U.T.M. au 
menirea să se ocupe 
participă 
producție, 
obligațiile 
comportă 
lele.

In această privință chiar și la 
posturile fruntașe dîn cadrul mi
nei Vulcan se văd unele lipsuri. 
La toate posturile se observă O 
tendință de a oglindi numai as
pecte negativa. Unii responsabili 
de posturi U.T.M. de control jus
tifică inactivitatea lor prin a- 
ceea că „nu s-au ivit greșeli", 
ceea ce de fapt este greu de 
crezut. Dar admiiînd chiar că

tinerii la 
cum își 

obștești 
în viata
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Cînd lirele de mătase simț de bună calitate, bucuria este deo
potrivă do mare, a muncitoarelor ca și a maiștrilor „Vtecozei'1 Lu- 
penl. Asta na-o dovedește șl zimbetul sortatoarelor Mircea Maria 
și Brămeț Aurelia precum și a tovarășei Bordea Maria, șefa sec
ției sortare, surprinse de fotoreporterul mostru într-o discuție des
pre buna calitate a scuturilor de mătase
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Populația din Aninoasa să lie 
mai bine aprovizionată de O.A.D.LF.

de confecții și trico- 
((Zestionar Părâușan 
dispune îtl prezent 

important de paltoă- 
îmblânite pentru, băr- 
și copii, precum și 

îmbrăcăminte

La Aninoasa, ca și în celelalte 
localități miniere din Valea Jiu
lui, rețeaua comercială de stat 
a luat în ultimii ani o largă 
dezvoltare. Au fost deschise ma
gazine noi cu produse alimenta 
re și industriale precum și uni. 
tați O.A.D.L.F. Aceste magazine 
cunosc o afluență mare de cum
părători. In special acum, când 
se apropie sezonul de iarnă, prin 
magazine șe perindă zilnic sute 
de gospodine.

Avînd experiența anilor trecuți, 
gestionarii de la majoritatea ma
gazinelor din Aninoasa au luat 
din timp măsuri de aproviziona
re cu mărfurile solicitate de 
cumpărători pentru sezonul rece. 
Magazinul 
taje nr. 21 
Constantin) 
de un stoc 
ne și haine 
ba ti, femei 
alte articole de 
călduroase. De asemenea, Ia ma- 
.gazinul .de textile nr. 20 există 
un bogat sortiment dte mărfuri 
dte sezon printre care stofe pen
tru paltoane, Parchet, finet, bo
canci. cisme etc.

Alta este însă situația cu ma
gazinele O.A.D.L.F. din Aninoa
sa. Acestea, deși dispun de unele 
sortimente ca rădăcinoase, le
gume și, într-o Oarecare măsU- 

• ră fructe, nu satisfac pe deplin 
cerințele cumpărătorilor. La uni
tățile nr. 8 și 9, de exemplu, th 
zilele de 2 și 3 noiembrie se pu
tea auzi următorul dialog între 
cumpărători și vîttzătdrl:

— Varză, cartofi, fasole us
cată, castraveți murați, nu aveți?

— Nu avem !

ar fi și perioade în care nu se 
ivesc neajunsuri, posturile U.T.M. 
ar avea cu ce să se ocupe, și 
anume de oglindirea realizărilor 
frumoase ale tinerilor, de popu
larizarea experienței fruntașilor 
în producție,’ lucru ce se face 
foarte rar

Activitatea posturilor U.T.M. 
dte control de la mina Vulcan 
poate fi și mai bună. Pen
tru aceasta ele trebuie spri
jinite mai mult de către birou
rile organizațiilor U.T.M.

O slabă preocupare față de 
posturile U.T.M. dte control a a- 
vut pînă acum și comitetul 
U.T.M. al minei Vulcan care nu 
a analizat și îndrumat eficient 
munca colectivelor acestora, lu
cru ce a fost criticat șl cu pri
lejul adunărilor de dara de sea
mă și alegeri. Pentru remedierea 
neajunsurilor este necesar ca pe
riodic activitatea unuia sau * 
două posturi U.T.M, de control 
să fie analizată, ceea ce va con
stitui un prilej pentru schimb de 
experiență șt Va aetguca cft pre
turile U.T.M. de control sl-șl 
îmbunătățeaecă activitatea.

S. VLADIMIR

Intr-adevăr toate aceste s<ițtiJ 
mente, căutate de către gospe^i- 
ne, lipsesc uneori din magazirjele 
O.A.D.L.F. Aninoasa. Deși ges
tionarii magazinelor aii făcut din 
timp comenzi de mărfurile nece
sare la depozitul O.A.D.L.F. Pe
troșani. de aici li s-au reparti
zat alte sortimente.

„Restul mărfurilor cerute 
veți primi în curînd" le 
puhdeau mereu gestionarilor 
Aninoasa tovarășii de 
O.A.D.L.F. Petroșani.

— Cînd va fi acest „în 
rihd“ ? — își pun întrebarea, pe 
bună dreptate, oamenii muncii 
din Aninoasa.

к 
făs» 
din 

la

Cu-

C. M.

<<
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PB urmele maieriaieior ішпіісйів 
„Lucrările vechi trebuie 

deflsitliiaie jl prolate cenplet
Cu acest titlu, a apărut în „Stea

gul roșu“ nr. 3723 din 3 octom
brie un articol care analiza sitSa- 
ția unor obiective construite cu' ani 
în urmă, dar cate nu sînt predate 
Complect, nici in prezent.

Lă articolul respectiv, a sosit la 
redacție răspunsul conducerii 
I.C.O. Petroșani. In el se arat* 
că : „Intr-adevăr, în prezent sînt 
lucrări netermlnate și instalații ne
preluate (adică fără proces yerbal 
de recepție definitivă). Printre a- 
cesteă sînt alimentarea cu apă 
Toplița, care alimentează orașul 
nou Uricani — pusă în exploatare 
încă în anii 1952—1953 — și ne
terminată nici în prezent; alimen
tarea cu apă Morișoara —1 Vulcan, 
executată în 1958 ; stațiile de epu
rație Vulcan, Uticani, Lonea, Pe- 
trila. executate in 1954—1959 ; 
stația de hidrofoare Progresul — 
Petroșani ; canalizările de la supra
față din localitățile Uricani, Lupeni, 
Petrila...

In Cazul cînd aceste instalații ac 
fi preluate în starea actuală, ținem 
Să ne întrebăm din ce fonduri vor 
putea fi executate lucrările încă 
nefăcute deoarece noi nu avem 
fonduri de investiții pentru aceste 
obiective... Nu itveni dreptul tâ 
preluăm sau să dăm in exploatare 
nici o instalufie sau lucrare care 
n-a fost terminată totul".

întrebarea pe care și-o pune 
conducerea I.C.O. Petroșani este 
justă, dar de ce nu-și da șl răs
punsul. Dacă nu are dreptul să 
preia sau să pună in exploatare 
o instalație neterminatĂ complect, 
atunci cum râmlne cu situația de 
fapt existentă ? I.C.O. încasează 
taxe de apă de la locuitorii din 
Uricani ? încasează. Curge această 
apă pe o instalație neterminată; 
nepreluat* ? Curge 1 Va să zică, 
I.C.O. nu recunoaște instalația, 
dar o folosește.

Ac fî bine ca tovarășii din con
ducerea I.G.O. și șantierele de 
construcții să alungi Împreună te; 
o înțelegere reciproc-acceptabilă 
pentru lichidarea problemei lasta- 
lațiilor șl lucrărilor vechi, aflate ? 
de ani de zile № exploatare și re
tuș! neterminate complet.
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Pe lîngă mina POtrila funcțio
nează două cămine muncitorești 
unde sînt găzduiți numeroși ti
neri miiteri și muncitori ăl ex
ploatării.

•Multi dintre cei care loeUieăC 
sînt tineri cu o bună calificare, 
mineri și muncitori de frunte 
care, paralel cu munca în pro
ducție, urmează cursurile școli* 
lor serale medii sau ale Institu
tului de mine dih Petroșani. La 
aceste cămine, locuiesc, spre e- 
xemplti, minerii fruntași _ Moldo
van Rădu, Panta Sâbirt, ‘ Krauaz 
iosif, Dumltrașu Ioan,
cei peste 100 de tineri care în
vețe se hurhătfi 
Constantin, tmvefca 
Matias Ioan, Popescu 
can Ștefan și alții.

Dar alături de acești tineri 
care se străduiesc prin muncă 
șt învățătură să devină oâttiehi 
înaintați al zilelor noastre, mai 
sînt unii tineri a căror cotnpor- 
tare în rnUhCă și în viață hu 
Cinste' Colectivului și НІС1 lor 
Șiși.
/.j aceste cămine anumiți 

neri consideră că au dreptul
încalce regulile de Conviețuire, 
săVÎrșCâc abateri, degradează bu
nurile, sînt lipsiți de respect fa
ță de cei din jur. Așa este de 
exemplu tînărul Corcode] Nico- 
lae. Numai în acest an el a to
talizat 101 Zilp de boală. Dar 
care e „boala" care-1 macină pe 
acest ttnăr? El suferă de ma
ladia chefurilor4. Vine în cămin 
în stare de ebrietate, tulburînd 
liniștea și odihna. Curios însă 
că pentru o asemenea boală se 
găsesc și unii medici care îi dau 
scutire. Și Corcodel nu este sin
gurul 
Buia (
Stoica Mihai, Sotir loan șr alții
au, de 
în cămin în stare de ebrietate 
tulburînd liniștea în cămin.

4)1 holul căminului este un a- 
devărat parc auto. Acolo sînt par
cate motocicletele și bicicletele 
care cînd Sînt scoase lovesc pe
reții, pătează cu uiei podelele. 
De ce nu se iau măsuri pentru 
a se găsi alt loc de garare a 
motocicletelor î

Vlnovați de aceste neajunsuri 
se fac în primul rînd tinerii care 
le săvîrșesc. Dar nici comitetul 
LLT.M. al minei Petrila nu, a

Tinerii Preda Constantin, 
Florin, Baiu j Petru,

asemenea, obiceiul să vină

luat nici o mășUră pentrtl edu
carea tinerilor din cămin® în 
setisul ca ei să îndeplinească ce
rințele impuse de păstrarea lo
calului construit cu alîtea chel
tuieli, să respecte regulile de 
conviețuire îh cămin. Un rol im
portant în buna funcționare a 
căminului muncitoresc, în fes» 
pectarea regulilor de conviețuire 
trebuie să-1 aibă comitetul de 
căftlin format din cei trial buni 
tineri locatari, cafe sub îndru* 
marea și cu ajutorul comitetului 
U.T.M. al minei să vegheze la 
buna gospodărire a localului, la 
îngrijiră bunurilor, asigurarea 
ordinei, liniștii, să inițieze ac» 
tiunl feultUral-educative.

Acest comitet a 
acum un an și 
dădea roade. Dar 
mat și sprijinit 
U.T.M. al 
destrămat.

Comitetul 
este dator 
organizarea

minei.

,exiătat pînă 
activitatea lui 
nefiind îtidrU‘ 
de comitetul 
comitetul в-a

U.T.M. al minei 
să treacă imediat la 
unui colectiv de con

ducere al cămihclor format din 
tinerii cei mâi disciplinați, care 
sînt exemple nu numai tn muncă 
ci și în felul cum își petrec tim
pul libef.

Acest colectiv trebuie să spri
jine activitatea organizației U.T.M. 
în educarea tineretului din câ- 
rniiîe. Nu trebuie să lipsească 
recenziile de cărți, excursiile în 
colectiv, conferințele Câre în a- 
nul trecut erau foarte frecvente.

O atenție deosebită trebuie a- 
ccrdată îndrumării tinerilor din 
cămine spre a îngriji bunurile 
de care ee folosesc.

Iar tn cazurile Cînd unii ti
neri, cu tot aiutoful dat, nu în
țeleg să respecte regulile de.con
viețuire, să îngrijească avutul 
obștesc, să păstreze bunurile ca
re le sînt date în folosință, să- 
vîrșesc abateri și îngreunează 
buna conviețuire, aceștia să nu 
mai fie primiți spre găzduire îh 
cămine.

SILVIU R. IDSlFESCU

Printre brigăzile 
și brigada de titierfet

ffuritâșe de la timplăfla Livezcfii, se numără 
___ — _____ condusă de coHlufUistui Sandu Miftâl. Ea eăte 

cunoscută prin faptul că dă huwiai lucru de bună calitate.
IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii de tineret de la

• PUBLICITATE

T. C. M. c. 
Grupul de fairfteru 

Coroleffi Vulean

tîmpltLria Livezenl.

NOTE ȘI COMENTARII
Nesaturi $olere?tl

Gine se „plimbă" mai m-uit 
decît șoferii ? I Și încă numai CU 
mașina ! Pentru muîți s-ar pă
rea că aceasta este d treabă u- 
șoară pe care o poți face toată 
Ziua cu multă plăcere.

Cîile a condus însă un vehicul 
pe străzile din Valea Jiului timp 
de cîteva ore fără întrerupere a 
putut constata cu prisosință că 
nu c deloc ușor să ai tn perma
nență atenția încordată, să Simți 
câ viața unor oameni se află în 
ffllna ta. Și pe lîngă efortul pe 
care îl cere această muncă >se 
mai adaugă și alte necazuri pro
vocate de 
litatea sau 
tora. lată

nă pentru că nici Compett&lul 
nu are. Pentru mcrtdeicliștl, de 
ă&ttiefiea, e o problema ailmem 
tarea cu carburanți de ia centrul 
special din Piața Victoriei Petro
șani, deoăfece cînd găsești ben
zină nu-i ulei, ori invers. Și în- 
tr-un caz și fit altul, ații cu 
mașina In drum.

neglijenta, superficia- 
lipsa de âtefițle a âl- 
nUfflai cîtevâ :

benzină nu-i ulei 
invers I

Se totîmplă uneori (din păcate 
destul de des) ca unele stații 
ale autobuzelor LC.O. să fie 
foarte aglomerate și mașinile să 
nu oprească totuși decît la cite- 
ve zeci de metri de stații, filai 
mult pentru a cobott cei din ma
șină decît pentru a urCa alții. Și' 
atunci călătorii se enervează, 
făcîndu-i șoferului un tărăboi în
toată legea. Ce-i de Vină șofe
rul dacă pe traseu nu 
3 autobuze în loc de
nu sînt 6 ? I.C.O. nu

Cînd e

sînt decît
6? De ce 
ere bmf-
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Caravană sanitară la sate
/

Conducerea Spitalului unificat 
Lupefli a organizat în ziua de 
5 noiembrie o 
la Cîmpu lui 
rea forestieră 
fost formată
diferite specialități, 
surori și felceri.

Cu această ocazie 
controale sanitare la
alimentar, școală, baie, sursele 
de apă, gaterul de cherestea. La

caravană sanitară 
Neag și exploata- 
Buta. CaraVână a 
din 12 medici de 

asistați de

s-au făcut 
magazinul

date, de asemenea, 
de 19 Consultații 
și 18 la copii.

recomandări,

pen-
S-au 
pres-
con-

fel au fost vizitate 27 locuințe 
ale muncitorilor forestieri și 
bocșeri.

Au fost 
un număr 
tru adulti
dat sfaturi, 
criptii medicale, s-au tinut 
vorbiri și s-au distribuit 60 bro
șuri de educație sanitară.

dr. GH. RUSII
. corespondent

2. PE ȚĂRMUL BALTICII
PRINTRE PESCARII DIN WLADYSLAWOWO

Călătoria noastră pe malul in- 
iotit al Balticii continuă. Străba
tem Gdifiia și Sopor. De fapt în- 
tre această Constanță poloneză și 
Gdansk nu e nici o linie de de
marcație, Fără ghid, cale de peste 
70 km. de-a lungul litoralului 
Balticii crezi că străbați unul ți 
același oraș.

Dar iacă și un petec de cîmpie. 
Ne apropiem de o nouă așezare. 
Pe tabla indicatoare de pe măr
ginea șoselei, citim : „WLADY
SLAWOWO".

Aici îți desfășoară activitatea 
marele combinat de pescuit și pre
pararea peștelui „Szkunâr". Flota 
combinatului pescuiește din apele 
reci ale Balticii heringi și lini, iar 
aici pe coastă la Wladyslawowo 
peștele este preparat • pentru co
merț. Tradiția ți priceperea pesca
rilor de pe Baltica în ctea ce pri
vește prepararea peștelui am cu- 
notcut-o pe loc, dnd ni s-au oferit 
heringi șl lini afumați. Sînt intr-a
devăr delicloși. Așa că nu-i de 
mirare dnd Oriunde în Polonia și 
chiar peste hotare afli că produsele 
combinatului „Szkunar" se bucură 
de apreciere și căutare.

Dar să mergem mai departe. La 
Wladyslawowo, că și Gdansk, sîfit 
ttulte de Văzut, sîat oameni mi

nunați despre cate merită scris 
La'ci ți va pași de combinat se lea
gănă pe valuri navele flotei de 
pescuit. Navele mici de altădată 
au fost duse la muzeu. Locul lor 
le-au luat vase puternice și rapi
de cate oferă pescarilor, pe lingă 
Condiții optime de muncă și de

оооеОоаэееоэеоооооооаоаиоооаоааоаеов 
însemnări de călătorie 

din R. E Polonă

Viață in largul mării, posibilitatea 
să facă un pescuit industrial și 
modern. An de ăn flotă de pes
cuit de pe Baltica, prin grijă sta
tului, se îmbogățește cu noi vase, 
utilaje și instalații tehnice. Oridt 
de neinițiat ar fi un vizitator cate 
face cunoștință cu flota combina
tului va rămîne, ca și noi, cu im
presia că a văzut o flotă bine e- 
chipată, cu pescări și navigatori 
pricepuți și curajoși, care ori de 
Cite ori se avintă cu năvoadele tn 
larg se întorc la țărm cu rod bo
gat. Deosebit de mult ne-a impre
sionat grija pentru prelungirea vie
ții navelor.

De acest lucru se ocupă cei

mai iscusiți muncitori ai combina
tului, ne spune tovarășul Alfons 
Mayer, secretarul comitetului de 
partid.

Am făcut cunoștință cu Jnulți 
dintre ei. Am stât de vorbă.despre 
munca și preocupările lor. Lc-am 
povestit despre activitatea pescari
lor romîni, despre grija statului 
nostru pentru dezvoltarea ’pisci- 
culturii. Lecm GabrowSki, unul din 
fruntașii în Întrecere, cunoscut pe 
malul Balticii, ne-a spus : 1‘

— Au fost ani dnd n-avem 
pentru cine munci. La noi a căzut 
prima bombă hitlerislă, la noi a 
fost aprinsă iasca războiului. îna
inte de asta ne storceau sudoarea 
„panii". Acum sîntem liberi, cons
truim Socialismul ca și în Rominia. 
Și tot ceea ce facem ne îndulcește 
viața. Numai pace să fie !

Qe la Leon Selke, Frandsk Re. 
wa, Paul Schanburg și alți munci
tori pescari și marinari fruntași difi 
flota combinatului, cu care am le» 
gat prietenie, am auzit aceleași cu
vinte. Directorul combinatului, un 
bărbat puțin In vîrttă, cu părul 
cărunt, cu pipa în colțul gurii, este 
O fire veselă și foarte ospitalieră. 
Nu bănuiam totuși că 6 să țină 
morțiș să schimbăm puțin itine» 
tăriul. Dar iată că după cîtevâ

Un singur drum $i a«<ria 
prost

„Vadul Petroșaniului", așa au 
numit șoferii strada cu sens unic 
de circulație dinspre piață spfe 
cartierul Dimitrov (cam 500 m. 
distanță). Atît de prost întreți- 
nutâ este această stradă încît 
are mai multe gropi și hopUti 
decît Un Vad. De altfel și strada 
Vasile Conta și o-parte din piață 
Victoriei parcă ar fi „cursă cu 
obstacole'1 pentru șoferi, Dacă 
s-ar face un calcul cu deterio
rarea autovehiculelor dătOfitS 
gropilor de pe această cale (U- 
nica pe care se traversează Pe- 
troșaniul — circulația este foarte 
intensă) el s-ar ridica la sume 
însemnate. ... „ ....  '
mari decît ar necesita pâVârea 
drumului.

AMjâJEAZÂ
— Conducători auto 

pentru autobasculante, 
cere vor lîicra numai In 
lt№inh iintierulyi cu 
pregrem de lucru de 10 
ere.

— Conducători auto ; 
cu autorizație de maca» 
ra pentru lut&tranfc 2IS.

Lămuriri rupiimentate 
ti ver da Іл sediul Gru“ 
putui din Cnmiiefti.

cu siguranță mai

„Surdomanii"
In ultimul timp știința a do

vedit că zgomotele sînt dăună
toare sănătății și de aceea se re
comandă șoferilor pe cit pcs - 
bil să reducă zgomotele și în 
special claxonarea.

Dar cum poți face acest lucru 
cînd și suhînd exagerat, mai 
mai să spargi claxonul și tot nu 
aud anumiti pietoni. Se pare că 
pentru unii este o adevărată 
boală „surdomania" de a nu se 
feri din fata vehiculelor, conți, 
nuîfld să circule pe mijlocul stră
zii cu toate insistențele claxonu
lui. Șoferii, ca toți oamenii mun
cii ,au și ei misiunea lor destul 
de importantă în ansamblul mun
cii sociale și de aceea aceasta 
trebuie respectată și sprijinită.

D. MIHAIL

minute „Varga" ne-a dus la locul 
linei surprize plăcute. In fața 
noastră a apărut o clădire nouă și 
impunătoare.

— Ё palatul pescarilor — ne 
spune cu mîndrie amabilul direc
tor.

Intr-adevăr, salariații combina
tului „Szkunar" au cu ce se mîn* 
drL O frumusețe de palat în care 
poți petrece în mod confortabil și 
plăcut timpul liber. Tot aici îți 
dai seama cîtâ grijă există azi în 
Polonia pentru sănătatea pescarilor. 
Dacă la primul etaj al palatului 
poți audia un concert sau poți dan
sa, jos, o parte a palatului sea
mănă cu un adevărat institut me
dical specializat împotriva reuma
tismului.

Ca și constructorii de nave din 
Gdansk, și pescarii din Wladys
lawowo ne-au rugat să transmitem 
constructorilor de nave din Galați, 
pescarilor de pe Dunăre din Deltă 
și de pe mare un salut prietenesc.

Baltica cu oamenii care trăiesc 
și clădesc o viață nouă pe mâlul 
ei îți rămîn la inimă. De la por
țile Gdanikului pînă sus pe Bal
tica ia Wladyslawowo munca și 
realizările a peste 500.000 de oa
meni liberi ie împletesc armonios 
cu dorința fierbinte de pace a în
tregului popor polonez.

— Pe matul însorit al Balticii 
pacea are mare preț.

V. DELEANU

Gospodine !
Frigiderul „Fram“ 

poate fi cumpărat dd 
dv. și cu pluta în 
rate!

Condiții de plată foăfte a- 
vantajoase 1

Avan» minim so la sută 
realul in:

6 rate pentru muncitori |t 
militari,

6 rate pentru alțl tal ari ați. 
Condițiile avanfajoaie cu 

plata în rate expiră la St 
decembrie 1801, deci profi
tați de ele cit mal repede.

Exploatarea 
minieră Lenea

ține în ziua de 20 noiem
brie 1061 la sediul exploată
rii un concura peri 
rea următoarelor
— maistru
— maistru 
—- maistru
— maistru
— maistru 

maistru
Doritorii

nlru Ocupa- 
poaturi!

minier principal, 
minier,

electromecanic, 
mecanic, 
electrician, 
transport.
vor depune pînă 

;• la 10«noiembrie a. c. la ser
ii viciul muncă $1 salarii al ex- 
;i ploatării următoarele acte: 
;i — cerere de înscriere la con. 

curs.
!j — certificat de naștere tip 
[I R.P.R.,
■; — diploma de absolvire a 
:: unei școli tehnice de maiș-

trl tn specialitatea respec
tivă sau a unei «coli a» 

>! chlvalente (tn copte), sau 
li acte din care să rezulta 

că la 1 Iulie 1866 avea 12 
ani vechime în funcția de 
maistru, 4

— autobiografie,
I — certificat medical.!
I

І.Ш.-Filiala №romiil 
ANGAJEAZĂ ;

Un inginer specialist ii 
chimie alimentari î 
Un merceolog J 

Condiții d« angaje« !| 
conform legilor ;!

, fn vigoare. j
Lămuriri >uplimenta- 

re se vor da le sediul; 
Filialei ICRA Pefroianl ( 

• ’L
■VOTWV.. _____

>

||
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O experiență 
fără egal în practica 

mondială
KIEV 9 (Agerpres). — TASS 

transmite :
In Ucraina a fost experimenta

tă. cu succes conducerea unui pro
ces chimic complex de la o dis
tanță de 630 de km. Experiența 
at durat 48 de ore fără întreru

pt jgfre. Mașina electronică „Kiev" 
I instalată la centrul de calcul al 
Г Asademiei de Științe a R.S.S. 

Ucrainene din Kiev a reglementat 
p procesul producției de sodă calci- 
> notă de la combinatul Slaviansk 
î din bazinul Donețului.
’ Pe baza informații cor obținute 
1 prin cablu mașina de calculat a 

executat peste un miliard de ope
rații căutînd tehnologia cea mai 
avantajoasă și a comandat apara
tele agregatului chimic.

Această experiență este fără e- 
&al în practica mondială. In ceea 
ce, privește durata, ea depășește 

у de aproximativ șapte ori experien- 
J țele similare făcute în Statele 

Unite ale Americii.

к 
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s Centrate electrice 
pe bază de energie 

solară
TAȘKENT 9 (Agerpres1).
Oamenii de știință sovietici au 

reușit să sporească de p—8 ori 
puterea bateriilor solare cu se- 
miconductori, concentrînd asupra 
lor razele solare cu ajutorul cîtor- 
va oglinzi.

Astfel o baterie cu semiconduc
tor! din siliciu cu o suprafață to
tală de 10 m.p. are o putere de

I 

s 
7
I
1 
c 

(■

S _ -- ...c.____ .._____ __
У 5 kW.
ț Oamenii de știință au calculat 

, C că folosind prin noua metodă rtu-

I
rnai a suta parte din razele solare 
care cad pe teritoriile republicilor 
sovietice din Asia centrală, se 
poate obține o cantitate de ener
gie electrică egală cu cea pe care 
o produc toate centralele-electrice 
ale cascadei de pe Volga.

In Uzbekistan a fost proiectată 
o centrală electrică care funcțio
nează pe bază de energie solară. 
Asemenea centrale își vor găsi o 
largă aplicare în regiunile de pus
tiu șt de murtte.

Apelul electoral al C.C. al P.C 
din Uruguay

MONTEVIDEO 9 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță că 

£ C.C. al P.C. din Uruguay a dat 
publicității un apel în care, re- 

J ferindiu-se la apropiatele alegeri 
? parlamentare, propune crearea 

unui front unit al forțelor рш 
<t gresiste și efectuarea 
\ forme democratice .a 

ției.
Partidele tradiționale 

putere sau în opoziție, trădează 
interesele oamenilor muncii-, 
spune în apel. Este necesar e» 
forțele reacționare să fie îndeplt- 
tate de la conducerea statului1,

ferindiu-se la 
? parlamentare, 

unui front u
unei rw. 
constitttr

aflate Ій

ca partidele tradiționale să fie 
izolate. Forțele progresiste de
mocratice și patriotice trebuie să 
obțină majoritatea corespunză
toare influentei lor reale de care 
se bucură în rîndurile poporului. 
Acest lucru va permite efectua
rea în tară a unor reforme e- 
сойоШйе, politice și sociale ra
dicale.

In apel esje expus proiectul 
etern aerați c de reformă a consti- 
«xjj i agrijinit de Partidul co- 
цийыД Partidul socialist, miș- 

revoluționară și alte gru
pări politice.

O-------------—

Concluziile ședinței Comisiei 
internaționale a juriștilor

BERLIN 9 (Agerpres)
La Berlin .a avut loc o ședință 
Comisiei internaționale a ju-

Vongvicit despre
GENEVA 9 (Agerpres)
Șeful delegației Partidului 

Neo Lac Haksat la conferința 
de la Geneva pentru reglemen
tarea problemei laoțiene, Vong
vicit, care s-a întors la Geneva 
venind 
Palatul 
ferință 
străini.

Vongvicit a vorbit despre ac
tuala situație din Laos. El a de
clarat că amînarea formării gu
vernului în Laos se explică prin 
sabotajul grupului de la Savan- 
naket.

j Noi chemăm țările care au par- 
/ ticipat la conferința internațio- 
'î nală pentru reglementarea pro- 
j blemei laoțiene, a spus Vongvi- 
? cit, să-și intensifice activitatea 
) pentru reglementarea problemei 
> laoțiene pentru a se crea o 
< tuație normală atît în Laos 
Ș și în celelalte țări dfin Asia 
У sud-est.

**

/

din Laos, a organizat la 
Ligii Națiunilor o con. 

de presă pentru ziariștii

si- 
cît 
de

situația din Laos
Poporul Laosului nu dorește 

altceva decît formarea unui gu
vern national unic în frunte cu 
prințul Suvanna Fumma, care 
să poată apăra într-a'devăr neu
tralitatea. suveranitatea și inde
pendenta țării noastre. Sîntem 
convinși că un asemenea guvern 
va fi format în ciuda actelor de 
sabotaj și a provocărilor din 
partea clicii Fumi Nosavan — 
Boun Oum.

Delegația Partidului Neo Lao 
Haksat, a subliniat Vongvicit, 
ya depune toate eforturile pen
tru a asigura ca lucrările Con
ferinței de la Geneva să se des
fășoare cît se poate de fructuos.

Râspunzînd la întrebări, Vong- 
vicif a dezmințit categoric zvo
nurile difuzate de presa ameri
cană că în I aos și în Republica 
Democrată Vietnam ar exista 
bâze militare sovietice și Unități 
militare ale R P- Chineze.

©

Jn Iran se intensifică teroarea 
antidemocratică

TEHERAN 9 (Agerpres).
In Iran teroarea antidemocrati

că se intensifică. Agenția United 
Press International anunță că la 8 
noiembrie la Teheran a avut loc o 
conferință de presă în cadrul căreia 
procurorul militar al Iranului a 
anunțat că la Ispahan au fost ares
tate 90 de persoane sub acuzația 
că ar fi „membri ai partidului co-

înce-munist aflat în ilegalitate cu 
pere din anul 1949“. Arestații sînt 
acuzați că au difuzat „literatură 
comunistă” și că au organizat gre
ve la fabricile din Ispahan. Procu
rorul militar a declarat că cei a- 
restați vor fi judecați de un tri
bunal militar fiind pasibili de pe
deapsa cu moartea.

Un eșec al reacfiunii din Ecuador
’ Recentele evenimente din Ecua
dor au adus această țară în aten- 

5 ția opiniei publice mondiale.
Ecuadorul, cea mai mică repu

blică sud-americană este situată 
pe coasta Oceanului Pacific și 
are o suprafață de 210.100 km. 
pătrați) cu peste 4.000.000 de lo
cuitori. Numele său se datorește 
faptului că linia Ecuatorului trece 
prin partea de nord a țării. In 
decurs de 60 de Ani în această 
țară au avut loc 10 revoluții.

Fiind o țară agrară înapoiată 
• ale cărei principale bogății sînt 
cafeaua, porumbul, trestia de zu- 
hăr, bananele, ea se află încă de 
multă vreme sub dependența ca
pitalului străin. „Monstrul verde‘- 
— trustul nord-american -„United 
Fruit Compașny" controlează, în 
mare parte, economia țării obținînd 
profituri uriașe de pe urma ex
ploatării plantațiilor de bananieri 
din Ecuador. Profituri de 
500.000.000 de dolari stoarce în 
fiecare an faimosul trust din ex
ploatarea țăranilor ecuadorieni. 
Dar și celelalte produse ale 'ării 
se află tot iub controlul capita
lului străin, în special al celui a- 
merican. Producția de petrol în 
Ecuador este controlată de socie
tăți nord-americane și englezei ca 
și comerțul exterior.

Jaful economic al monopoluri
lor nord-americane, paralel cu re
lațiile semifeudale care domină în 
agricultură și cu politica dusă pînă 
în prezent de reacțiunea internă, 
au transformat Ecuadorul într-o

20000000000000000000000000000000000

COMENTARIU EXTERN
ooooeooooeooooooooooooooooeoooeoooc 

țară a mizeriei și foametei, a ins
tabilității politice.

Actualele tulburări din Ecuador 
tși au începutul încă în iunie I960,, 
cînd, la puțin timp după alegerea 
sa ca președinte, Velasco Ibarra, 
care candidase sub egida -„Frontu
lui național popular’- a dovedit că 
se îndepărtează de promisiunile 
sale electorale. Prin măsuri eco
nomice ca devalorizarea monedei 
naționale, impusă de Fondul mone
tar internațional, sporirea impozi
telor etc., situația economică a 
țării a fost mult agravata. Indig
nate, masele populare au declarat 
în octombrie 1961 o grevă gene
rală, la care au participat nu nu
mai muncitori, ci și țărani și pă
turile mijlocii ale populației. ■ Dar 
guvernul lui Ibarra a reprimat din 
ce în ce mai sîngeros aceste ac
țiuni populare.

♦

Adînca nemulțumire a muncito
rilor, țăranilor și ale altor pături 
ale populației a căpătat o formă 
mai acută cu prilejul vizitei făcute 
săptămîna trecută în orașul Cuen
ca de Velasco Ibarra. Mulțimea 
care', demonstra împotriva politicii 
de înfeudate a țări față de mo
nopolurile americane a fost sînge
ros animată de către polifie și 
armata. Numeroși demonstranți au 
fost ițciși și răniți.

Protestul împotriva acțiunilor po
lițienești sîngeroase și-a găsit ex
presia în alte numeroase manifes
tații Ale populației din diferite cen - 
tre din ■ Ecuador, îndeosebi din 
orașuT Guyaquil unde, în urma 
ciocnirilor cu poliția, 11 persoane 
au fost ucise și peste 100 rănite. Și 
în capitala țării, Quito poliția a 
deschis focul împotriva demons
tranților.

In urma acestor grave inciden
ței sub presiunea forțelor popu
lare, întregul congres a cerut de
misia lui Velasco Ibarra.

Congresul național în conformi
tate cu Constituția a numit ca 
președinte al Ecuadorului pe Car
los Arosemena, vicepreședintele Re
publicii.

Іп același timp .însă, un grup 
de ofițeri superiori ai. armatei au 
anunțat că sprijină pe președintele

tribunalele speciale naziste cu 
Gestapoul și îndeosebi cu depar
tamentul condus de Eichmann. 
Aceste documente arață că multi 
procurori hitleriști care ocupă în 
prezent în Germania occidentală 
aceleași posturi sau funcții și 
mai înalte, au trimis în lagărul 
de concentrare dfe la Auschwitz 
pentru ‘ a fi exterminați cetățeni 
polonezi care nici măcar pe baza 
legilor naziste n-ar fi putut îi 
condamnați lâ moarte.

Comisia a stabilit, de aseme
nea, că 16 din cei 24 de membrii 
ai Comisiei pentru problemele 
dreptului penal din R.F.G. aU 
participat activ la elaborarea și 
aplicarea legilor naziste.

In afară de aceasta, comisia 
deține documente care dovedesc 
crimele săvîrșite împotriva, drep
tului international dte Martin Ri- 
ttau, interpretul legilor militare 
hitleriste, care în 1939 a aplicat 
aceste legi împotriva populației 
din Polonia. Membrii comisiei au 
aflat cu indignare că din împu
ternicirea guvernului R.F.G. ăi" 
ttau a elaborat 
penal militar și 
pentru Republica 
codul 
Rittau 
drumul spre funcții mai înalte 
în Bundeswehr.

a
riștilor, constituită în luna mai 
a.c. pentru anchetarea cazurilor 
de folosire în Germania occiden
tală a foștilor judecători naziști 
Ședința a fost prezidată de pro
fesorul Abbat Boulier (Franța) 
și de profesorul Maneli (Polo
nia). Pe baza unor documente 
originale comisia a stabilit că 
numeroși conducători ai apara
tului judiciar al R.F.G. sînt vi- 
novați de crime gr.ave împotriva 
dreptului international săvîrșite 
în perioada nazismului.

După cum se arată în declarația 
comisiei, o mare indignare au 
provocat documentele care dove
desc colaborarea strînsă a foș
tilor judecători și procurori din

PE SCURT
BELIZE. Guvernatorul Hondu

rasului britanic, Colin Thornley 
a anunțat oficial la 8 noiembrie 
că în urma uraganului cate a 
devastat săptămîna trecută a- 
ceastă colonie au pierit 319 per
soane, dintre care 160 în capi
tală. El a adăugat că aceste ci
fre ar putea să fie mai mari în- 
trucît este posibil să mai fie des
coperite multe alte victime.

NEW YORK. După cum a- 
nunță agenția Associated Press 
Іа 8 noiembrie peste 1000 de 
fu.iei, dintre care unele pur- 
tînd copii în cărucioare au de
monstrat în fața sediului Or
ganizației Națiunilor Unite ce- 
rînd înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale. Participantele 
fa demonstrație purtau baloane 
cu Inscripția: „Mamele sînt 
pentru pace", precum șl ' pan
carte pe care erai scris: „O.N.U. 
— acționează pentru dezarma
rea totală !“.
LONDRA. După cum relatea

ză agenția France Presse, un 
purtător de cuvînt al delegației 
partidului Kanu din Kenya a ă- 
nunțat că Jomo Kenyatta a ce
rut guvernului britanic să acorde 
independența Kenyei la 1 februa
rie 1962. Delegația partidului 
Kanu a înmînat ministrului bri
tanic al coloniilor Reginald Mau- 
dling un memoriu in care se 
preconizează, de asemenea, con
vocarea imediată a unei noi con
ferințe pentru rezolvarea proble
mei constituției urmată de ale
geri generale.

ostășesc 
a deschis

acum dreptul 
codul ostășesc 
Federală. Prin 

elaborat de el, 
foștilor SS-iști
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Consiliul de Securitate 
va analiza situația 

din Katanga
NEW YORK 9 (Agerpres) =» 

TASS transmite :
Secretariatul O.N.U. a anunțat 

că pentru 13 noiembrie a fost 
fixată 0 ședință a Consiliului de 
Securitate. Președintele Consiliului, 
V. A. Zorin, (U.R.S.S.), • a hotărît 
convocarea ședinței în legătură cu 
cererea reprezentanților Etiopiei, 
Nigeriei și Sudanului „de se 
examina situația din provincia Ka
tanga (Republica Congo) care s-a 
creat în urma acțiunilor ilegale 
ale mercenarilor". .

Curții Supreme, Camilo Gallegos, 
pe care l-au proclamat președinte. 
Această acțiune reprezintă o în
cercate a reacțiunii interne, spriji
nită de S.U.A., de a-și menține 
controlul asupra puterii de stat.

Datorită demonstrațiilor puter
nice desfășurate în întreaga țară 
în sprijinul lui Arosemena — care 
este susținut, de asemenea, de 
partidele socialist, comunist și 
conservator — aviația, marina și 
unele unități ale forțelor terestre 
s-au văzut nevoite să retragă spri
jinul acordat lui Gallegos. Acesta 
a trebuit pînă la urmă să demi
sioneze.

Carlos Arosemena a devenit ast
fel președintele republicii. Mii de 
locuitori din Quito S-au adunat în 
Piața Congresului pentru a-l sa
luta pe noul președinte. După cum 
relatează agențiile, în prezent în 
oraș domnește liniștea.

Se adeveresc, astfel, cuvintele 
.rostite la tribuna- Congresului al 
XXU-lea al P.C.U.S. de Pedro 
Saad, secretar general al C.C al 
Partidului Comunist din Ел/ador : 
„Poporul Ecuadorului se situează 
au tot mai multă fermitate în rai
durile luptătorilor împotriva jugu
lui imperialist și feudal. Marile ac
țiuni populare au arătat că poporul 
Ecuadorului' respinge politica de 
înrobire dusă de : monopolurile a■ 
mericane față de țara noastră".

ELENA M1REA

PROGRAM DE RADIO
11 noiembrie

PROGRAMUL I. 6,30 Muzică 
interpretată de fanfară. 7,00 Ra
diojurnal. Sumarul presei centrale, 
7,15 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Casei de cultură din 
Alexandria, 7,45 Muzică ușoară, 
8,00 Din presa de astăzi. 9,15 
Muzică populară din R.P. Unga
ră, 9,35 Piese de estradă, ж 0,08 
Ansambluri corale de amatori. 
Corul minerilor din Petrila și co
rul petroliștilor de la schela Mo- 
reni, 11,03 Melodii populare ro- 
mînești interpretate la fluier, 
12,00 Muzică de estradă, 12,30 
Concert de prînz, 13,05 Interpretă 
de muzică ușoară, 14,00 Muzică 
populară romînească, 15,10 Pro
grame muzicale alcătuite de as
cultători, 16,00. Cîntece, 16.15 
Vorbește Moscova ! 16,45 Jocuri 
populare romînești, 17,15 Muzică 
ușoară romînească, 18,30 Din fol
clorul popoarelor, 19,05 Opereta: 
„Plutașul de pe Bistrița1 de Fi
laret Barbu, 22,30 Muzi-ă de 
dans. PROGRAMUL II. 12.30 
Cîntece și jocuri populare iomî- 
nești, 13,15 Concert de estradă, 
14,30 „Eroi ai clasei muncitoare 
cîntați de. compozitorii noștri"; 
15,00 Soliști și orchestre de mu
zică populară din diferite regiuni 
ale țării, 15,30 Din albumul cu 
operete, 17,00 Programe .muzicale 
alcătuite de ascultători, 17,35 Din 
muzica popoarelor Americii Lati
ne, 18.30 Muzică simfonică cerută 
de ascultători, 19,40 Estrada ar
tistului amator, 20,30 Muzică de 
dans, 21,45 Album artistic, 22,00 
Muzică de dans.
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