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Tînărul strungar Chirfoț Sever, proaspăt absol
vent al unei școli profesionale, dovedește multă 
pricepere și străduință în munca sa. De aceea con
ducerea secției strungărie din cadrul atelierelor 
mecanice-Bărbăteni îi încredințează numerotase lu
crări speciale.

Fotoreporterul nostru l-a surprins pe acest strun
gar executîrțd strunjirea unui șurub pentru am- 
breiaj, de la pompele de noroi.

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

După opele de Iucpu
In fiecare seară, zeci 

de tineri din sectoarele 
mipei Petrila, de la pre- 
parație, se îndreaptă spre 
clubul sindicatelor din lo
calitate să se destindă 
după orele de lucru. Le 
stau la dispoziție cinema
tograful, sălile d? 
biblioteca clubului 
este înzestrată cu 
mai noi cărți.

șah,
care
cele

Nici într-cn an, biblio
teca de aici nu a avut a- 
tîția cititori ca anul aces
ta. In cele 10 luni ale 
anului aproape 2000 ds 
mineri, preparatori, teh
nicieni, ingineri, tineri și 

gospodine au devenit ci
titori ai bibliotecii. Nu
mărul cărților citite se 
ridică la 27.925, din care 
18.383 sînt cărți de lite
ratură beletristică.

К". О' к

Așa îl cunosc toți cei care vin i 
seara să-și petreacă timpul liber la 
clubul din Petrila. Și puștanul cu 
obrajii îmbujorați de frig și mi
nerul mai vîrstnic î se adresează 
simplu dar cu o nețărmuită dra
goste : Topor baci.

Seară de seară, poate fi găsit 
în tovărășia rafturilor încărcate cu 
cărți. Încet, cu migală, Topor' 
baci, trece în fișe cărțile solicita
te. De. multe ori, cu glas domol, 
face cite o recomandare asupra 
cărții- pe care o împrumută. La 
prima vedere s-ar crede că omul 
acesta cărunt este salariat al bi
bliotecii. Adevărul, l-am aflat de 
la Aurelia Smida bibliotecara citi 
bului.

— Topor baci este cel mai harnic 
sprijinitor al bibliotecii noastre. 
Priviți cu cită grijă recomandă pio
nierului ce carte să citească. Acasă 
are o bibliotecă volantă și împru
mută cărți la cetățenii din cartier. 
E un om minunat Topor baci 1

Tovarășul Topor Augustin a lu
crat 30 de ani în mină. A cunoscut 
necazurile șl aniatul anilor întune
cați cînd minerii aveau două nopți: 
una în adine și alta la suprafață. 
Cei mal frumoși ani din viață, anii 
tineri, și i-a pierdut pentru a-și 
cîșțiga dreptul la viață. Cind a ve
nit primăvara, primăvara celor 
multi, tovarășul Topor Augustin, 
s-a simțit mai tânăr ca niciodată. 
A muncit cu spor 
tru ca în brigada 
se obțină cărbune 
bun.

De câtva timp 
este pensionar. Timpul

și dragoste pen- 
în care lucra să 
mai mult și mai

tovarășul Topor 
liber —

Obiectivele economice stabilite
de Conferința orășenească de partid — 
In centrul atenției organizației de bază

Incepînd din ziua de 22 
noiembrie în Valea Jiului 
a început să se desfășoa
re, pe baza unui plan e- 
laborat de Comitetul o- 
rășenesc de partid Petro
șani, instruirea noilor bi
rouri ale. organizațiilor 
de bază. ..s

In cadrul primei ședin
țe de instruire a noilor 
birouri ale organizațiilor 
de bază din orașul 
troșani care a avut 
în după-amiaza zilei 
22 noiembrie, a luat 
vîntul tovarășul Lazăr 
David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid, care a făcut o ex
punere asupra următoa
relor teme : Organizarea 
și planificarea muncii bi
rourilor organizațiilor de 
bază ; Repartizarea de 
sarcini între membrii bi
rourilor precum și 
membrii de partid 
organizația de bază ; Pre
gătirea adunărilor 
partid ; Luarea de hotă-

Pe- 
loc 
de 

cu-

între 
din

de

O
Nu 

torul 
Iosif, 
cu

rîri sau planuri de mă
suri ; Organizarea con
trolului îndeplinirii hotă- 
rîrilor.

Pe aceleași teme au 
fost făcute expuneri în 
fața birourilor organiza - 
țiilor de bază de la Lo
ti ea de către tov. Ne- 
gruț Clement, secretar al 
comitetului orășenesc de 
partid, în fața birourilor 
organizațiilor de bază de 
la Lupeni de către tov. 
Mîrza loan, membru su
pleant al Biroului Comi
tetului orășenesc de par
tid ; la Uricani de că
tre tov. Dan Vaier, ins
tructor al Comitetului q- 
rașenesc de partid Pe
troșani.

In cursul zilei de ieri, 
iu avut li>c ședințe 
instruire a birourilor 
ganizațiilor de bază 
localitățile Aninoasa,
țrila și Vulcan. Instruirea 
noilor birouri ale organi
zațiilor de bază conti
nuă.

de 
or
din 
Pe-

©

INIȚIATIVA FRUMOASA
de mul!, mai mulți tineri electricieni din sec- 
I al minei Aninoasa, printre care tov. Sereș 
Konya Adalbert, Gabor Francisc. în frunte

comunistul Marincan Ioan, energeticul secto
rului, au venit cu inițiativa, ca prin muncă volun
tară să exfîndă Iluminatul electric în: toate punc
tele de ramificații ale galeriilor, la gurile de ros
togol și în abatajele nr. 1, 3, 4, 16 și altele.

In mai multe 
s-au deplasat în 
în mod voluntar

De asemenea,
entuziaști, cărora li 
Miron, Glieran loan și alții au 
lecuirea tabloului secundar de la 
formatori de la orizontul VII. 
lucrările respective în numai 14

zile după terminarea șutului, ei 
abataje, pe galerii și au executat 
lucrările de instalații.
duminica trecută, acești tineri 

s-au alăturat tov. Corlan 
procedat la în- 
stația de trans- 
Ej au terminat 
ore față dte 24

ore cît aveau planificat. De men
ționat este faptul că lucrările e- 
xecutate s-au bucurat de aprecie
rea inginerilor și tehnicienilor 
din sector.

A S I U N E

Membrii și candidați! de partid 
din sectorul I al minei Aninoa
sa, au dezbătut în cadrul unei 
recente adunări generale sarci
nile ce le revin din hotărîrea 
Conferinței orășenești de partid 
Petroșani, ale 
constituie pentru 
pentru toți cei 
Valea Jiului un 
gram de muncă 
rea obiectivelor 
Directivele celui 
Congres al P.M.R. 
tehnicienii comuniști 
sector, și-au exprimat 
a munci cu stăruință 
deplinirea obiectivelor 
Conferința 
exploatărilor noastre 
extragerea în 1962 a 
tone de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic peste plan, creșterea vi
tezei de avansare în abataje și 
în înaintări, realizarea unui 
dament mediu pe bazin 
1,170—1,180 tone cărbune 
post, reducerea consumului 
material lemnos, energie, inten
sificarea luptei pentru economii.

Dezbaterea prevederilor hotărî- 
rii Conferinței orășenești a con
stituit pentru adunarea generală 
a organizației de bază un prilej 
de analiză a posibilităților de 
îmbunătățire a muncii în sector. 
O deosebită atenție s-a acordat 
măsurilor ce trebuie luate în sec
tor pentru îndeplinirea înainte 
de termen a planului pe 1961, 
precum și pentru pregătirea con
dițiilor în vederea realizării rit
mice a sarcinilor sporite pe anul 
1962.

In ce 
inte de 
plan pe 
s-a arătat că în 
luni ale acestui an, planul de 
producție al sectorului a fost 
depășit cu 3600 de tone; în cursul 
lunii noiembrie, la acest plus 
s-au adăugat încă 300 tone de 
cărbune. Minerii sectorului sînt 
hotărîți Să sporească aceste rea
lizări, spre a putea raporta îjl- 
deplinirea înainte de termen a 
planului anual.

Analizînd principalele proble
me legate de sporirea producției 
de cărbune a sectorului pe baza 
creșterii productivității muncii, a. 
dunarea generală a atras aten
ția asupra necesității îmbunătă
țirii procesului de rambleiere a 
abatajelor. In acest sector se e- 
fectuează un mare volum de lu
crări de rambleiere, și din cauza 
unor dtefecțiuni, o serie de aba
taje sînt tinute pe loc. In ultima 
perioadă, numai din abatajele ca
meră 5, 
brigăzile conduse 
Nicolae, Coman Petru și Berei

cărei prevederi 
comuniști și 

ce muncesc din 
însuflețitor pro- 
pentru înfăptui- 

stabilite prin 
de-al Ill-lea 

Minerii și 
din acest 
voința de 
pentru în- 
puse de 

orășenească în fața 
miniere: 

135.000

ran- 
de
Pe 
de

privește realizarea îna- 
termen a sarcinilor de 
anul 1961, în adunare 

primele zece

6 și 7, în care lucrează 
de Opreanu

Dionisie s-au pierdut 450 tone 
de cărbune zilnic din cauza ne- 
rambleierii la timp. Biroul or- 
ganizației de bază a cerut con
ducerii sectorului să insiste ca 
aceste deficiente să fie înlătura
te. Cei de la sectorul de rambleu 
reclamă însă greutăți provocate 
dte lipsa de piatră de moară, de 
efectiv. Se impune >din partea 
conducerii minei luarea de mă
suri urgente pentru îmbunătăți
rea activității sectorului de ram- 
belu. deoarece numai astfel va 
fi înlăturată principala cauză 
care împiedică sectorul I al mi
nei Aninoasa să obțină realizări 
pe măsura posibilităților.

In sectorul I al minei Aninoa
sa există un abataj frontal de 
mare capacitate, iar al doilea 
frontal urmează a fi deschis. 
Din hotărîrea Conferinței orășe
nești de partid se desprind o se
rie de obiective mobilizatoare 
pentru minerii frontalelor. Vite
zele de avansare în aceste fron
tale trebuie sporite la peste 30 
m. pe lună. In aceste abataje, 
pe baza introducerii craterelor 
blindate, a perforai ului electric 
și pneumatic rotativ, a susține
rii moderne, trebuie trecut la re
gimul de lucru de 3 fîșii în două 
zile și două fîșii pe zi, astfel că 
în 1962 să se lucreze cu două 
fîșii pe zi în toate abatajele 
frontale. Organizația dte bază a 
îndrumat conducerea sectorului 
să ia — cu sprijinul conducerii 
exploatării — toate măsurile în 
vederea creării condițiilor pentru 
ca în abatajele frontale să fie ’ 
îndeplinite aceste sarcini.

Odată cu dezbaterea obiective
lor stabilite prin hotărîrea Con
ferinței orășenești de partid, a 
măsurilor pentru îndeplinirea a- 
cestor sarcini, minerii comuniști 
și-au luat angajamente sporite, 
a căror îndeplinire va oglindii 
voința minerilor de a îndeplini 
înainte de termen planul pe a- 
nul 1961, de a realiza ritmic, 
îrrcepînd din prima zi, prevede
rile planului pe 1962. Astfel, în 
numele brigăzilor pe care le con
duc, tov. David Ioan s-a anga
jat să dea lunar peste plan 500 
tone de cărbune. Cristea Aurel 
400 tone. Roman Petru 200 tone 
cărbune peste plan în fiecare lu
nă In adunarea generală s-au 
stabilit, de asemenea, măsuri 
privind desfășurarea unei inten
se munci politice de masă, re
partizarea de sarcini membrilor 
și candidatilor de. partid în ve
derea realizării obiectivelor eco
nomice stabilite prin hotărîrea 
Conferinței orășenești, pentru 
îmbunătățirea continuă a muncii 
organizației de bază

I. BRANEA

carte. Anul 
volume, de

Tocmai de 
o bibliote-

între rafturile grele de cărți 
simte tare mulțumit cînd ci~ 
ii cere părerea asupra unei 

noi.

bată-l să-l bată, că mult mai este 
acum — și-l petrece citind. Are 
impresia că aricit de mult ar citi 
tot nu va putea să „recupereze 
rămînerea in urma', să recîștige
tot ce a pierdut în anii aceia cind 
nu putea să citească o 
acesta a citit 65 de 
toate genurile

И plac mult cărțile, 
aceea ă deschis acasă
că volantă. Acum însă, nu se mai 
mulțumește numai cu atit. Stă la 
club 
și se 
neva 
cărți

Ar fi putut să stea acasă să se 
odihnească, să se plimbe prin car
tierele noi ale Petrilei (ne-a asi
gurat că se plimbă destul...!). Dar 
Topor baci a considerat că este de 
datoria sa să participe la îndruma
rea și atragerea tineretului — și 
nu numai a lui — spre bibliotecă. 
Aceasta o consideră ca o datorie 
de comunist.

In seara aceea de noiembrie To
por baci era la „șut", cum spune 
zâmbind. Liniștea era tulburată de 
foșnetul ușor al filelor. Fiecare iși 
alegea cartea preferată, apoi tre
cea la masa la care stătea Topor 
baci pentru a o înregistra în fișă. 
Avind prea mulți cititori Topor 
baci a făcut un semn către un puști 
ce stătea alături răsfoind o colec
ție de ziare :

— Hai „ortace* să lucrăm îm
preună.

...Două generații atrase deopo
trivă de aceeași pasiune — dragos
tea fată de carte.

M. NEACȘU

Un căutător al noului
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...Cu mulți ani în urmă, cînd tî
nărul a pășit prima dată poarta 
uzinei să învețe meseria de for
jor, a privit cu timiditate oțelul 
incandescent care sub loviturile 
ciocanelor arunca scintei de foc. 
Va ajunge el să mlădieze oțelul, 
să-i dea forma pe care o vrea? 
Aceste gînduri. îl frământau.

Anii au trecut. Chezu Nicolae 
a ajuns mnncitor calificat — for
jor — așa cum năzuia la venirea 
sa în uzină. Muncitorii vârstnici, 
comuniștii, l-ац ajutat să învețe 
secretele oțelului, să devină mai 
tare decit oțelul. Dragostea lu

« fața de meseria aleasă, dorința de«

a învăța l-au ajutat să crească, să 
ajungă un muncitor destoinic. De 
aceea, cind a prezentat cererea de 
a fi primit în partid, comuniștii 
i~au aprobat-o cu bucurie. Și aici 
în mijlocul comuniștilor, Chezu 
Nicolae a însușit acele tăsături 
care îl situează azi printre munci 
torii de frunte din uzină

Un muncitor adevărat, nu se 
mulțumește cu realizările obținute, 
el tinde spre realizări tot mai 
mari, să facă mîine mai mult de- 
cît azi, să descopere căile spre 
randamente mai mari, spre econo
mii. Aceste sentimente l-au animat 
pe Chezu Nicolae cînd și-a pre
zentat la cabinetul tehnic prima 
inovație. Azi în registrul inovato- 

, rilor de la U.B..U.M.P. numele 
lui Chezu Nicolae apare de ma,i 
multe ori, iar în dreptul titlurilor 
inovațiilor propuse de el se spe
cifică : „acceptat". Una dintre 
inovații este matrița pentru con
fecționarea tampoanelor de împins 
vagonete la puțuri.

Chezu Nicolae a fost preocupai 
de multă vreme de înlăturarea 
pierderilor de oțel care se făceau 
la executarea acestor tampoane. 
Dintr-o bucată de oțel din care a 
fost tăiată partea din care se con
fecționa un astfel de tampon se

pierdea 40 la sută, se lucra cu * 
un randament scăzut. După forja- ♦ 
rea piesei urmau operațiile de pre- * 
lucrare : strunjire, rabotare, freza- X 
re. Toate astea ar putea însă fi * 
eliminate — s-a gîndit într-o zi * 
Chezu Nicolae. Ideeia lui a prins X 
viață. Intîi a. pre gătit desenul. A- ♦ 
poi a executat o matriță cu aju- ♦ 
torul căreia se forjează piesa fiind * 
apoi necesară numai operația de * 
filetare. In aceasta constă inovația ♦ 
lui. Cu ajutorul matriței concepute ♦ 
de el, timpul de execuție a unui X 
tampon se reduce la jumătate, iar * 
prin eliminarea pierderilor se eco- ♦ 
nomisesc sume importante. Che-♦ 
ZU Nicolae a propus și alte ino- X 
vații, iar în cursul lunii trecute, a * 
făcut o propunere prin care se ♦ 
scurtează de 4 ori norma la în- ♦ 
doire a inelelor pentru tuburi de X 
rambleu. De curînd, în colaborare ♦ 
cu comunistul Rusu Teodor, mais- ♦ 
tru în secția forjă, a prezentat la • 
cabinetul tehnic o nouă propunere 
de inovație care va aduce însemnate 
economii, anume o inovație pen
tru executarea prin forjare a flan- 
șelor la tuburi de aer comprimat, 
piese executate pîna acum doar 
prin turnare.

Chezu Nicolae este un pasionai

♦
♦*
♦
♦*
♦
♦
♦ 
« 
« 
«
♦ 

căutător dl noului, un muncitor ♦ 
cu care se mândrește întreg colec- ♦ 
tivul uzinei. ; J

I. DU ВЕК X
♦
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CI PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

PRIMA
Pagină consacrată colectivului de la cea mai tînără mină
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LA 23 NOIEMBRIE, MINERII, TEHNICIENII Șl INGI
NERII MINEI URICANI ȘI AU --------------
SARCINILE DE PLAN PE ANUL 1961, FARA A SOCOTI 

PRODUCȚIA EXTRASA DIN 
CU ACEASTĂ OCAZIE EI

REALIZAT INTEGRAL

LUCRĂRILE DE ÎNAINTĂRI. 
AU RAPORTAT CA DATORITA 

MĂSURILOR LUATE ÎN CURSUL ANULUI 1961, DATO
RITĂ CREȘTERII PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, EXTRAC 
ȚIA DE CĂRBUNE A AJUNS DE PE ACUM LA NIVELUL 
SARCINILOR CE REVIN MINEI

In pagina de fată prezentăm 
rienta acestui. harnic colectiv.

IN 1962.
aspecte din munca și expe-
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FAPTE DE FRUNTAȘI
• Colectivul sectorului II al mi

nei, care șj-a realizat din 17 no
iembrie sarcinile de plan pe 1961, 
a obținut în cursul anului un ran
dament mediu pc sector mai mare 
cu 0,218 țon? Pe post față de pla
nul avut.

• Din abataje frontale susținute 
metalic, în zece luni minerii de 
Uricani nu extras mai bine 
15.500 tone de cărbune.

la 
de

Colectivul ueslru 
cu succesele

se miiulrește 
obținute

• Față de indicii calitativi

STEAGUL ROȘU
I іітішшГ- -- - -

De cîțiva ani la mina noaistră 
s-a statornicit tradiția ca planul 
anual să fie îndeplinit cu cel pu
țin o lună înainte- de termen. A- 
cum am pășit într-un nou an de 
muncă aproape cu 40 de zile 
linai rote de termen.

Succesele pe care le-am obți
nut în acest an, în anii trecuți, 
au toate o trăsătură comună: 
se datoresc muncii avîntaite a 
fiecărui miner, tehnician, ingi
ner, îndrumării și conducerii de 
comitetul de partid.

Mina Uricani este cea mai tî- 
nără mină din Valea Jiului, are 
abia 12 ani de existentă și to
tuși se situează pe locul de frun
te în întrecere. In 1953, de e- 
xemplu, Ia Uricani se extrăgea 
pentru fiecare post prestat cîte 
0,619 tone de cărbune. Acum în 
10 luni din 1961 s-a muncit, în 
medie, cu o productivitate de 
1,341 tone pe post, în abataje 
depășind 5 tone pe post.

Care au fost căile ce au con
dus colectivul nostru la îndepli
nirea înainte de termen a pla
nului ? In primul rînd trebuie 
subliniat faptul că, global, toate 
brigăzile din abataje și pregă
tiri au avut create condiții teh- 
nico-materiale bune pentru a-și 
îndeplini și depăși ritmic sarci
nile. S-a menținut în permanen
tă o linie de front activă In sta
re să asigure depășirea planuri
lor lunare, 
abatajele 
medie nu 
6,20 tone 
categorie 
duse de Hrițcan Vasile, Șiklocli 
Beniamin, Uliu Gheorghe, Mis- 
chie Gheorghe, Ștefan Nicolae, 
brigada din abatajul nr. 3 blocul 
4 și altele. La mina noastră s-a 
pus și se pune mare accent pe 
omogenizarea brigăzilor, pe per
manentizarea lor. S-a putut trece 
.astfel la o muncă rațional or
ganizată. Azi la majoritatea a- 
batajelor extragem pe fiecare 
schimb cîte două cimpuri de 
cărbune, iar la pregătiri și îna
intări am depășit avansarea de 
1 m. pe schimb.

îndeplinirea planului anual 
înainte de termen se datorește 
și faptultii că indicii de plan teh
nic au fost ritmic realizați și

Sini numeroase 
unde productivitatea 

este mai mică da 5,80- 
pe post și în această 
se află abatajele con-

depășiți. Nu mai constituie pen
tru minerii de la mina noastră 
o surpriză că acum folosim la 
fiecare o mie de tone de cărbune 
doar 37—39 m.c. lemn, deoare
ce în majoritatea lucrărilor de 
pregătiri, la toate lucrările de 
deschideri și înaintări susține
rea se face cu armături de me
tal. Planul de susținere a gale
riilor cu metal l-am depășit în 
zece luni cu peste 850 m. gale
rie. Randamentele înalte, vite
zele sporite de avansare pe care 
minerii noștri le raportează lună 
de lună își găsesc explicația lo
gică în faptul că încărcarea ste
rilului cu mașinile capătă o tot 
mai largă amploare. In zece luni, 
de exemplu, noi am încărcat me
canic aproape 3000 m. c. steril 
peste plan. Consumuri mai mici 
decît cele planificate am obținut 
și la exploziv.

Inițial ne am angajat să rea
lizăm economii în valoare de 
400.000 lei peste plan. Raportăm 
acum că am obținut in zece luni 
mai bine de 1.200.000 lei econo
mii din care aproape 900.000 lei 
pe seama îmbunătățirii indicilor 
calitativi ai cărbunelui cocsifi- 
cabil ce-1 dăm.

Fără creșterea numărului de 
muncitori, pe seama dezvoltării 
și înzestrării tehnice a minei, pe 
seama creșterii productivității 
muncii mina noastră și-a sporit 
capacitatea de producție de pe 
acum la nivelul sarcinilor pe
1962, iar productivitatea la ni
velul preliminat a se realiza în
1963. Succesul obținut ieri con
stituie pentru noi un puternic 
imbold în muncă. Minerii noș
tri sînt ferm hotărîti să dea peste 
plan pină la finele anului încă 
cel puțin 3000—-3500 tone de 
cărbune cocsiffcabil de cea mai 
bună calitate, să obțină noi și 
importante succese în lupta pen
tru Ieftinirea continuă a cărbu
nelui extras.

ai 
producției realizată în 1960, acum 
la Uricani se extrage cărbune coc- 
sificabi! cu un procent de cenușă 
scăzut cu 3,5—4,2 la sută față de 
normă.

• Aproape 80 la sută din bri
găzile de la abataje obțin randa
mente medii de peste 6—6,5 tone 
pe post.

Succese
• In 1960 minerii de la Uri

cani și-au îndeplinit planul a- 
nual la 27 decembrie, în 1959 
la 3 decembrie, iar 1958 la 6 

noiembrie. Deci, tradiție veche»!
• Productivitatea muncii — 

factor hotărîtor în succesele 
colectivului — a sporit de la 
an la au. Dacă în 1954 media 
randamentului pe mină era de 
0,593 tone pe post, în anul a- 
ceșta la mină s-a muncit cu 
randamentul mediu pe zece 
lună de 1,341 tone pe post.

• Producția de cărbune pe 
care o extrag acum minerii 
din sectorul I al minei este a- 
proape egală cu extracția de

>
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cărbune pe întreaga mină din /
1955. !■

CONSTANTIN POLOBOC, 
IOAN BRIA. 

CONSTANTIN SORESCU 
mineri șefi de brigadă

Minerii de la cărbune și-au 
realizat planul 
noiembrie. Noi, 
titii cu 3 zile 
unii și altji ne 
cesul colectiv.
atins de pe acum nivelul pro
ducției cerute prin plan pentru 
anul viitor. Acesta este un 
zultat de prestigiu, dar el 
trebui susținut și dezvoltat 
sarcina în privința asta ne 
vine în bună măsură nouă, 
nerilor care săpăm și 
galeriile pe care va fi 
producția anilor viitori

In direcția pregătirii
tied viitoare minerii de la inves
tiții raportează la rîndul lor

♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
♦

Un grup de mineri care au contribuit din plin la succesul co
lectivului uricănean. Ei nu dau cărbune ci pregătesc, deschid calea 
abatajelor. IN CLIȘEU: Minerii Grădinăru Constantin, Ciur Augus
tin, Crișan loan ți Sigartdu Grigoret membrii ai celor mai bune bri- 
gătA de înaintări ale minei, cercetează atenți situația întreceri* între 
brigăzile lor. ,------- 0 
йгййігжйг IU ni

...Minerii din schimbul 11 al 
brigăzii lui Bria loan au începui 
munca sub impresia veștii aflate 
la intrarea în șut: în seara asta 
mina pășește cu producția într-un 
nou an 1962 / Pe drum către, a- 
batajul lor au discutat cu alți mi
neri despre acest fapt și, mai ales, 
despre brigada căruia ii va re
veni cinstea să aibă alături de 
numărul de încărcare pe vagonet și 
tradiționala urare „La mulți an: 
1962".

Orele au trecut una după alta. 
In abataj munca s-a desfășurat in 
bune condiții, plinele crescind 
cu mult la număr peste 
nificate de maistru de 

...Primul vagonet cu 
noului an ieși din mină aproape 
la ora șapte seara. Ajuns la su
prafață vagonetul nr. 1 a fost ga
rat separat spre a fi văzut la șut 
de toți minerii. In abatajul lui 
Bria stăruia însă întrebarea : care 
va fi hrigada, aii îi revine cinstea 
de a da prima tonă a noului an t 
A stăruit și pînă la urmă curiozi
tatea a învins. Cineva din abataj 
a dat o fugă pînă la ziuă Șt t-a 
întors cu marea bucurie : alături 
de tradiționalul „La mulți ani”.

Grijă pentru viitorul
succese de seamă. Planul la să
pări și betonări (plan fizic) pen
tru perioada ianuarie.octombrie 
l-am depășit cu 347 m. In plus, 
au fost montate circa 1000 m. 
conductă de aer comprimat cu 
diametrul 200 mm., circa 800 m 
conductă de apă necesară extin
derii perforării umede, s-a 
zolvat 
cu aer 
muncă 
6, au 
mecanisme în rampa 
principal. Economiile 
peste sarcina de plan se ridică 
la aproape 300.000 lei. O pon
dere însemnată în lupta pentru 
economii o are faptul că utili- 
zînd în exclusivitate armături 
metalice recuperabile la susține
rea galeriilor în betonate eco
nomisim circa 3,5—4 m. c. lemn 
pe metru de galerie. Folosirea

anual ieri, la 23 
cei de la inves- 
mai înainte. Și 

bucurăm de suc- 
Mina noastră a

re- 
va
Și 

re- 
mi- 

betonăm 
scoasă

produc-

LA PANOUL DE ONOARE 
AL COLECTIVULUI

♦ 
*
♦
♦

cele pla~ 
revir. 
cărbunele

a №t ними и. I 
răvașul cu numărul de încărcare 
al brigăzii lor !

...Bria loan, un nume care s-a 
statornicit de mulți ani pe p'ânotd 
fruntașilor minei. A venit la afină 
din mai 1950 și de atunci n-a mai 
părăsit meleagurile Uricaniului. A 
lucrat ca ajutor minier, apoi ca 
minier, un timp a ținut loc de 
maistru. Pregătirile în cărbune, 
abatajele unde a muncit Bria se 
cunosc și azi după execuția de 
calitate. Profesori i-au fost cei 
mai buni mineri din Uricani. De 
la toți a învățat un lucru de bază : 
să țină la calitatea cărbunelui, să 
fie mtndru de lucrările miniere ce 
le execută. Mai în anii trecuți, cînd 
comuniștii minei l-au primit în rîn- 
durile lor, hotărîrea lui a fost fer
mă și și-o respectă zi de zi- Cali
tate bună, cărbune cit mai mult, 
asta-i lozinca brigăzii

Iată deci că cinstea 
cocsarilor hunedoreni 
de cărbune în contul 
a revenit uneia dintre cele 
bune brigăzi de la Uricani, briga
da comunistului Bria loan, unul 
din cei mai vechi mineri de aici.

lui!
de a trimite 
prima tonă 

anului viitor 
mai

GH. DUMITRESCU1

minei

re
alimentarea prin subteran 
comprimat a locurilor de 
de la planul înclinat nr. 

fost montate o seamă de 
pufului 

obținute

Cîte 6,65 tone de cărbune de 
fiecare post prestat dau zil
nic minerii din brigada co

munistului POLOBOC 
CONSTANTIN

. Brigada condusă de TOKEȘ 
ТОМА a realizat în două 
decade din noiembrie 26 m. 
galerie lucrînd numai din 

ctocan de abataj.

Minerii din abatajele secto
rului I primesc întotdeauna 
sprijin tehnic și îndrumările 
necesare din partea artifi
cierului COCONEȚ VASILE.

Brigadierul SORESCU CON
STANTIN conduce una din 
cele mai bune brigăzi de 
pregătire din toată Valea 

Jiului..

acestor armături recuperabile, a* 
provizionarea tehnico-materialfi 
la timp a permis minerilor noș
tri să obțină lună de lună vi
teze de avansare sporite. In oc
tombrie, de pildă, brigada lui 
Ilin Cornel a săpat și betonat 
27 m. galerie dublă în rocă foar
te dură la 
pe culcușul 
zontul 500

Calitatea 
este o cerință care frămîntă în
tregul nostru colectiv. Și în a- 
ceas'tă direcție putem afirma că 
rezultatele de pînă acum consti
tuie un motiv de mîndrie pentru 
noi. Partea minieră nu ne-a re
fuzat în acest an la preluări nici 
o lucrare executată, pe motive 
de calitate. Aici un mare rol 
mobilizator a avut exemplul 
personal al membrilor și candi- 
datilor de partid din sector. To
varăși ca minerii Ilin Cornel, 
Grădinăru Constantin și alții au 
fost exemple pentru tofi ceilalți. 
La executarea corectă a profile- 
lor de galerii tin să remarc în 
special brigada condusă de Ilin 
Cornel care a căpătat o aseme
nea deprindere încît numai din 
pUșcare conturează perfect pro
filul galeriei. LJn alt fapt care 
a influențat pozitiv calitatea lu
crărilor este acela că folosim 
numai susținerea

In anul viitor 
cărbune a minei 
concentra la puful 
începe masive lucrări de pregă
tire și de abataj în zona planu
rilor 5 și 6 la orizonturile in
ferioare, Minerii de ia investiți» 
sînt ferm hotărîti să muncească 
în așa fel încît să pună la dis
poziție abatajele la timpul sta
bilit, să dea numai lucrări de 
cea mai bună calitate

galeria direcțională 
stratului 8—9. ori-

lucrărilor executate

că 
metalică, 
producția de 

noastre se va 
principal. Vor

fRANC.ISC KRISANOVSKY 
tehnician,

IOAN ILEȘ
U -

sectorul investiții
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Cercul de învătămint 
și problemele sectorului

Ia acest an, comitetul de partid 
de la mina Petrila a acordat o 
aten(ie deosebită extinderii cercu
rilor de economie concretă, care 
aduc o contribuție însemnată la ri
dicarea nivelului de cunoștințe al 
cursanplor, la studierea și rezolva
rea mai multor probleme legare 
de buna desfășurare a procesului 
de producție, la îmbunătățirea con - 
dițiilor de lucru. La propunerea 
comuniștilor din organizația de ba
ză din sectorul de investiții ai ex 
ploatării, in noul an școlar al în- 
vățămîntului de partid 1961— 
1962 și aici a fost creat un cerc 
de economie concretă, la care s-au 
înscris peste 20 de mineri fruntași 
și inovatori, lăcătuși și mecanici 
din sector, tehnicieni și ingineri. 
Cercul este condus de tovarășul 
Cristian Victor.

Pe baza recomandărilor primite 
din partea Cabinetului de partid 
Petroșani, propagandistul cercului, 
împreună cu biroul organizației de 
partid, a întocmit o tematică a 
lecțiilor, legate de cele mai im
portante probleme , economice ce 
stâo în fața colectivului de muncă 
din sector. Una din lecțiile care va 
fi ținută în curînd se referă la in
troducerea și extinderea perforaju 
lui umed în cadrul sectorului. In 
această privință, biroul organizației 
de bază a format un colectiv, care 
împreună cu tov. Popa loan 50, 
are sarcina să studieze la fiecare 
loc de muncă posibilitățile de cap
tare a prafului din lucrările de 
pregătiri și utilizarea perforajului 
umed, lucru după care tov. Popa Z. SUȘTAC

----------------- ©-----------------

A crescut numărul cititorilor
Pentru a asigura pătrunderea 

cărților de literatură politică; teh
nică și beletristică în mase, condu
cerea clubului minier din Lonea a 
înființat, la îndemnul organizației 
de partid, mai multe biblioteci de 
casă. Colectivele de muncă volun- 
.tAră, formate pe lîngă aceste bi
blioteci, desfășoară o activitate 
rodnică. Ele atrag noi cititori mă
rind mereu numărul lor, mobili
zează oamenii muncii la conferin

Colectiv fruntaș in strîngerea fierului vechi
Colectivul termocentralei Paro

șeni acordă o atenție sporită acțiu
nii de colectare și predare a fie
rului" vechi. Muncitorii termocen
tralei au reușit ca de la începutul 
acestui an și pînă în prezent să 
predea I.C.M.-ului o cantitate de 
peste 160.000 kg. fier vechi. Pen
tru aceste rezultate colectivul ter
mocentralei Paroșeni a primit zi

in nordul U.R.S.S.
Itat, Bogotol, Irșa sint deocam

dată stații mici și neînsemnate de 
cale-ferată pe marele drum trans
siberian. La nord de aceste locali
tăți se întinde taigaua, la sud — 
ramificațiile munților Kuznețki 
Ala-Tau, luncile inundabile ale 
nurilor Uriup și Ciulîm. Geologii 
sovietici au descoperit insă aici, pe 
un teritoriu de 1.700 km. pătrați, 
mari zăcăminte de lignit. Dacă pi
uă nu de mult rezervele de căr
buni ale noului bazin carbonifer 
Itat erau evaluate la 6.1 miliarde 
tone, continuînd cercetările, geolo
gii sovietici au descoperit recent 
nai zăcăminte de lignit evaluate la 
încă IZ miliarde tone. Alături de 
zăcămintele de cărbuni, geologii 
au descoperit și zăcăminte de ne- 
feiin. Iii iși continuă cercetările.

După părerea specialiștilor, pre
țul unei tone de cărbune din ba
zinul carbonifer Itat va fi foarte 
scăzut. Geologii au descoperit în 
nordul bazinului straturi de căr
buni cu o grosime de pînă la 40 
metri, avind o putere calorică de 
2.600 calorii, iar in sudul bazinu
lui, straturi de cărbuni avind o 
grosime de 80 metri și o putere 
calorică de 3.600 calorii. Totodată 
acestea sine așezate chiar la supra
față. 

loan va prezenta în fața cursanți- 
lor un referat pe această temă. Se 
vor preda în continuare lecții în 
legătură cu prețul de cost și căile 
reducerii lui, creștere* productivi
tății muncii, îmbunătățirea calită
ții lucrărilor miniere de investiții, 
lărgirea mișcării de inovații și ra
ționalizări precum și alte lecții le
gate de problemele și specificul 
sectorului.

încă în prima ședință a cercu
lui, in care s-a predat lecția in
troductivă, tovarășul Cristian Vic
tor a făcut cunoscut cursanților pla
nul tematic al lecțiilor pe întreg 
anul, a cerut membrilor cercului 
să acorde o deosebită atenție re
ducerii consumurilor specifice de 
materiale și în primul rînd a lem
nului de mină, să convingă mine
rii din sector că, cu cit se vor fo
losi mai bine mașinile ți utilajele, 
reînoărcătoarelc cu bandă, cu adt 
va crește productivitatea muncii.

Propagandistul cercului anunță 
de fiecare dată lecția ce urmează 
să fie predată, îndeamnă curaanții 
să studieze mersul producției în 
brigăzi, să consulte tehnicienii și 
inginerii în problemele mai dificile, 
în deosebi în direcția introducerii 
tehnicii noi. Cercul de economie 
concretă din sectorul de investiții 
al minei Petrila constituie un mij
loc important de educare marxist" 
leninistă a cursanților, un mijloc 
de mobilizare a lor la realizarea 
sarcinilor pe care Conferința oră
șenească de partid Petroșani le-a 
pus în fața minerilor.

țele cu caracter literar, lă recen
ziile și orele de lectură oe se țin 
săptămînal la club, organizează 
pentru copiii din cartiere dimineți 
de basm.

In prezent bibliotecile de casă 
din Lonea, în număr de 9, au pes
te 460 de cititori țpermanenți, ma
joritatea din ei fiind mineri, a- 
jutori mineri și vagonetari.

V. HLOPEȚCHI 
corespondent

lele trecute din partea I.C.M. Re
gional Deva diploma de onoare 
de colectiv fruntaș in acțiunea de 
colectare și predare a fierului 
vechi. Cu acest prilej, colectivul 
T.C. Paroșeni s-a angajat ca pînă 
la sfirșitul acestui an să mai pre
dea I.C.M.-ului însemnate cantități 
de fier vechi.

ia naștere o nouă
In noul Program al P.C.U.S. 

este prevăzut ca în această regiune 
să fie construite două grupuri de 
termocentrale supraputernice. „...Fo- 
losindu-se cărbunii din bazinul 
Kans-Acinsk se vor construi aici 
aouă grupuri de termocentrale su
praputernice de înaltă economicita
te ; în regiunea Krasnoiarsk — 
Itat-hogotol și în regiunea Kansk- 
I aiset-lrșa-Borodino cu o putere 
de 3 milioane kW și chiar mai 
mult fiecare'1 — a arătat N. S. 
Hrușciov în raportul cu privire la 
Programul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, prezentat la Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S,

Termocentralele Itat Bogotol și 
Taișet-Irșa-Borodino vor consuma 
zilnic pînă la 100.000 tone de com
bustibil — aproximativ o treime 
din întreaga cantitate de cărbune 
pe care o produc în prezent între
prinderile carbonifere din Kuzbas.

Termocentralele care se' vor 
construi pe rjul Ciulim la VerhnC- 
Uriup, la Bogotol și Makărovoj 
folosind cărbunii din bazinul Itat, 
vor produce anual 100 miliarde 
kWh energie electrică. Cu numai 
zece ani în urmă aceeași cantitate 
de energie electrică o produceau 
toate centralele din Uniunea So
vietică. Deocamdată, asemenea no*

La pregătirile de iarnă care s-au făcut la mina Lupeni 
de către sectorul gospodăresc, o contribuție de seamă au a- 

dus-o zidarii din echipa condusă de membrul de partid Pop 
Alexandru, Repararea clădirii puțului Ștefan este doar una din 
lucrările executate de către această echipă.

IN CLIȘEU: Zidarul Pop Alexandru (stingă) împreună 
cu echipa pe care o conduce.

Tot mai mult cărbune 
peste sarcinile de plan

Minerii din Vulcan au obținut 
în acest an rezultate frumoase 
în sporirea producției de cărbu
ne. Prin organizarea judicioasă 
a locurilor de muncă, datorită 
extinderii metodelor avansate, 
colectivul minei Vulcan și-a în
trecut cu mult sarcinile de plan. 
In cele 10 luni ce au trecut din 
acest an. planul de producție al 
minei a fost realizat în procent 
de 104,9 la sută. Din abatajele 
minei Vulcan au fost extrase 
peste sarcinile de plan mii de 
tone de cărbune dte bună cali
tate.

In primele două decade din 
, luna noiembrie a. c.. au fost ex

trase 'peste plan încă 3385 tone 
de cărbune. »?•'

Cele mai bune rezultate le-a 
obținut pînă în prezent colecti
vul sectorului III care a extras

Brigăzi de tineret fruntașe
In acest an comitetul orășe

nesc U.T.M. Petrila și organiza
țiile de bază din sectoarele pro
ductive ale exploatărilor miniere 
Petrila și Lonea au acordat o a- 
tenție deosebită înființării de 
noi brigăzi de tineret, care să-și 
aducă din plin aportul la spori
rea continuă a producției de căr
bune. Cu prilejul conferinței o- 
rățenești de partid Petrila, tov. 
Raczek Nicolae. secretarul comi
tetului orășenesc de partid din 
localitate a apreciat activitatea 
rodnică a celor 76 brigăzi de 
producție ale tinerilor, care în 
cursul anului au muncit cu en-

duri energetice nu există nici în 
Uniunea Sovietică, nici în alte țări. 
Inginerii de la Institutul „Teplo- 
energoproiect“ din Leningrad au și 
început să proiecteze prima elec- 
trocentrală din Itat. Cum va fi fo
losită această enormă cantitate de 
energie electrică ? Aici se va trezi 
la viață un mare centru industrial. 
Se vor construi numeroase între
prinderi ale industriei chimice, me
talurgice, energetice, ale industriei 
constructoare de mașini...

Se va dezvolta în mod deosebit 
industria chimică. Cocsificarea și 
semicocsificarea cărbunelui din ba
zinul Itat va da economiei națio
nale o mare cantitate de benzol — 
materie primă necesară producției 
de fibre sintetice, mase plastice, 
toleranți etc. In afară de aceasta 

•industria chimica din Itat va pu
tea produce sute de mii de tone 
de îngrășăminte azotoase.pentru a- 
gricultura.

...Spre sud de mica și neînsem
nata stație' de cale-ferată se vor 
întinde cartierele unui oraș modern 
cu o populație de 100 000 de lo
cuitori. Numeroase alte orașe noi 
se vor înălța pe' malurile nurilor 
de munte și ale lacurilor artifi
ciale. (Agerpres). 

peste plan în primele două de
cade ale lunii noiembrie 1415 
tone de cărbune. Rezultate fru
moase au obținut în această pe
rioadă si sectoarele II și IV, 
care au depășit planul cu 978 
tone și, respectiv, cu 876 tone.

La obținerea acestor rezultate 
o contribuție însemnată au a- 
dus-o brigăzile de mineri con
duse de Moraru Nicolae, Lebă
dă Gheorghe, Ionuțu loan. Drob 
Gheorghe, Munteanu Anghel, 
Karacsoni Rudolf si altele. Mi
nerii din Vulcan sînt hotărîți ca 
pînă la sfîrșitul lunii noiembrie 
să adauge la cele 3385 tone de 
cărbune extrase peste plan în 
cursul aceștei luni. încă 1000 
tone cărbune de ■ bună calitate.

I. ARAMA 
corespondent

tuziasm pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan, au depus efor
turi susținute pentru îmbunătă
țirea continuă a calității cărbu
nelui și reducerii prețului de 
cost.

Anul acesta, brigăzile de ti
neret au dat patriei mai bine 
de 40.000 tone de cărbune peste 
plan, au făcut însemnate econo
mii de materiale, ș-au situat 
mereu la loc de frunte în între
cerea socialistă.

Brigăzi de tineret ca cele con
duse de comuniști Bartha Fran- 
cisc, Michiev Gheorghe de la 
Petrila, Compodi I., Toacă Ște
fan, Timar Gheorghe de la Lo
nea și altele sînt bine cunoscute 
în bazinul nostru carbonifer pen
tru realizările obținute în pro
cesul de producție.

Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 

PETROȘANI

PREZINTĂ:
Sîmbătă 25 XI orele 19 
!a clubul muncitoresc Bâr- 

băteni.
Duminică 26 XI orele 20 
la clubul minier Lupeni, 

Irei generații 
piesă în trei ’Cte 

de Lucia Demetrius.

Regia ; Marcel Șoma 

fceriografia : Emil Mo se

In atenția
ii cumpărătorilor! |
i: Magazinele de solduri din :

Petroșani, Lupeni și Vulcan, •
;! apar finind O.C.L. Produse In- 

dustriale, au pus în vînzare ■
ii mari cantități de mărfuri cu i 
i; prețuri foarte reduse ca t

Stofe de lînă
Țesături de bumbac ii 
Țesături de mătase i: 
Confecții

;i Incălfăminfe
ii CU MP ARI ND SOLDURI ii
ii CU PREȚURI REDUSE, І: 
i; REALIZAȚI ECONOMII IN- ii 

SEMNATE UI
■i Soldurile de confecții se ii 
•; vînd și cu plata în rate.
•i Vizitați neîntârziat magazinele ii 

de solduri
ІІ REDUCERI DE PREȚ
Іі INTRE 30—60 LA SUTĂ ІІ

0. C. L Produse 
Industriale 
PETROȘANI 

caută pentru angajare i

Un vitrinior 
cu pregătire în sec** 
torul de produse in

dustriale.
Ofertele se pot de

pune zilnic la serviciul 
cadre al O. C. L. Pro
duse Industriale, etaj II 
camera 28, între ore
le 7-ІО.
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ȘEDINȚA CONSILIULUI DE SECURITATEsosit ia MoscovaU. Kekkonen a
<S

Pieaara t. [. al P. I. II. P
VARȘOVIA 23 (Agerpres) 
Agenția PAP transmite că în zi

lele de 21 și 22 noiembrie a avut 
loc la Varșovia cea de-a 9-a ple
nară a C.C. al P.M.U.P.

Wladyslaw Gomulka a prezentat " 
raportul delegației P.M.U.P. care 
a participat la Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S.

Plenara a adoptat în unanimi
tate hotărîrile cu privire la pro
blemele discutate.

-=©=—

Spărgătorul de gheată 
atomic Lenin" s-a întors 

ia Murmansk
MURMANSK 23 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La 22 noiembrie spărgătorul de 

gheață atomic „Lenin" nava ami
ral a flotei sovietice din Arctica 
s-a înapoiat în portul Murmansk 
dintr-o lungă călătorie la latitudi
nile mari din bazinul polar.

In condițiile grele ale nopții po
lare spărgătorul de gheață atomic 
a străbătut peste 8.000 mile, din
tre care peste 5.000 mile printre [ 
ghețuri grele, a declarat unui co
respondent al agenției TASS Boris 
Sokolov, căpitanul spărgătorului de 
gheață. Niciodată pînă acum, spăr
gătoarele de gheață n-au navigat 
în această perioadă în Arctica. Ins
talațiile atomice au funcționat ire
proșabil.

Spărgătorul de gheață a debar
cat pe o banchiză în derivă din 
Marea Siberiei de răsărit stațiunea 
științifică „Polul Nord-10“. La 
înapoiere, pe drumul de la insula 
Vranghel la insulele Severnaia 
Zemlia au fost debarcate 15 stații 
radiometeorologice automate în de
rivă.

MOSCOVA 23 (Agerpres) — 
TASS transmite:

La 23 noiembrie președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, a so
sit la Moscova. De aici el va 
pleca la Novosibirsk unde se va 
întîlni cu N. S. Hrușciov, pre- 

. ședințele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

La gara Leningrad, înaltul 
oaspete a fost întîmpinat de 
Aleksei Kosîghin, Frol Kozlov. 
Anastas Mikoian și de alte per-

spâne oficiale. Au fost de fată 
diplomați străini. .

La gară, pavoazată cu drape
lele de stat ale Finlandei și U- 
niunii Sovietice, 
ședintelui a fost 
panie de onoare 
imnurile de stat 
țări.

După o scurtă
dința care i-a fost rezervată la 
Kremlin, președintele Kekkonen 
va pleca cu avionul la Novo
sibirsk.

în cinstea pre- 
aliniată o com- 
și s-au intonat 
ale celor două

odihnă la reșe-

©

Tratativele dintre Kennedy 
și Adenauer au luat sfîrșit

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
La Washington s-au încheiat tra

tativele dintre președintele S.U.A., 
Kennedy, și cancelarul R.F.G., 
Adenauer, care au durat trei zile, 
în loc de două zile cum se proiec
tase 
care, după relatările presei ameri
cane 
feră foarte încordată și în stric’ 
secret, Casa Albă a dat publicită
ții un comunicat oficial americano- 
vest-german.

In comunicat se afirmă că trata
tivele au decurs „într-o atmosferă 
de cordialitate și sinceritate" și sc 
arată că între cele două părți exis
tă unitate de vederi atît asupra 
fondului problemelor discutate cît 
și asupra modului de abordare ? 
rezolvării lor.

In comunicat se arată, de ase - 
menea, că „vizita cancelarului Ade
nauer a dat posibilitate miniștrilor

inițial. In urma tratativelor.

s-au desfășurat într-o atmos

Penfpu reglementarea pașnică 
a problemei germane

BERLIN 23 (Agerpres)
Luptătorii vest-germani pentru 

pace, membri ai Consiliului 
Mondiial al Păcii, au dat publi
cității o declarație adresată 
populației din R.F.G. în care se 
spune.: „Avertizăm împotriva 
încercării de a se revizui rezul
tatele celui de-al doilea război 
mondial, deoarece în urma aces
tui fapt națiunea ar fi 
într-o

“oasă, 
tr-un 
zent.
declarație

ADN din Diisseldorf, se contu
rează posibilitățile reale ale des
tinderii încordării internaționale 
și ale înțelegerii reciproce. Bo
nnul însă respinge toate propu
nerile constructive care se dis
cută în prezent în diferite țări.

Autorii declarației subliniază 
necesitatea promovării unei noi 
linii politice în Germania occi
dentală. Dezarmarea, tratatul de 
pace și neutralitatea ne 
permite nouă, germanilor, 
promovăm o politică activă 
destindere a încordării și 

coexistență pașnică, se spune 
declarație.

■Ѳ-------------------------

F. S. M. protestează împotriva legilor 
antimuncitorești din S. U. A.

atrasă 
nouă catastrofă monstru- 
într-un război civil și în- 
război atomic", 
se

In pre- 
subliniază în această 
transmisă de agenția

vor 
să 
de 
de 
în

de Externe și 
și S.U.A. să 
și să aibă între ei un schimb de 
vederi".

După cum era și de așteptat, 
obiectul principal al acestor discu
ții l-a format problema Berlinu
lui. Recunoscînd existența unei 
„crize internaționale" în această 
problemă, cei doi interlocutori au 
încercat să arunce întreaga vină 
pentru situația creată pe seama 
Uniunii Sovietice, care, după cum 
se știe a făcut în repetate rînduri 
propuneri constructive pentru re
zolvarea cît mai grabnică a proble
mei Berlinului occidental.

Nu întîmpiător în comunicatul 
comun problema Berlinului se află 
alături de problema „necesității 
menținerii și întăririi potențialului 
N.A.T.O., pentru a putea face fa- : 
ță oricărei situații militare".

In comunicat se face, de aseme j 
nea, încercarea de a nega caracte
rul agresiv al blocului Atlanticului 
de Nord, care, după cum afirmă 
autorii acestui document, ar fi chi
purile „o alianță pentru apărarea 
împotriva agresiunii" și în această 
privință corespunde întrutotul pre
vederilor Cartei Organizației Na
țiunilor Unite.

Partea finală a comunicatului 
este consacrată problemelor econo
mice și politice ale Uniunii Europei 
occidentale.

_=©=_

de Război al R.F.G. 
participe la discuții

23 (Agerpres) —

Ѳ nouă dovadă a rolului de jandarm 
al imperialismului american

_ NEW YORK
TASS transmite :

La 22 noiembrie V. A. Zorin, 
(U.R.S.S.) președintele Consiliului 
de Securitate, a convocat o ședin
ță a Consiliului pentru examina
rea scrisorii pe care a primit-o 
la 21 noiembrie de la reprezentan
tul permanent al Cubei la O.N.U. 
In această scrisoare sînt demascate 
scopurile „intervenției armate în 
Republica Dominicană" organizată 
de guvernul S.U.A. care prin a- 
ceasta „a încălcat drepturile suve
rane ale acestei țări cu scopul evi
dent de a împiedica poporul domi
nican să-și exercite drepturile ina • 
lienabile și, în conformitate cu nă
zuințele sale naționale,... să stîr- 
pească și să lichideze ultimele ur 
me ale regimului Trujillo". In scri
soare se subliniază că intervenția 
armată a S.U.A. împotrrva Repu
blicii Dominicane cu scopul de a 
sprijini rămășițele regimului odios 
al iui Trujillo, creează un prece
dent periculos și dovedește că im - 
perialismul american joacă rolul de 

, jandarm care „amenință popoarele 
din întreaga lume și îndeosebi po
poarele Ameridi Latine". Guver 
nul Cubei cere să se convoace Con
siliul de Securitate și să se ia mă 
Șurile corespunzătoare înainte ca 
guvernul Statelor Unite să-și în
făptuiască planurile.

Garcia Inchaustegui, reprezentan
tul permanent al Cubei la O.N.U .
care a 
siliului 
siliuluî 
măsuri

PRAGA 23 (Agerpres). CETE
RA transmite :

Secretarul general al F.S.M., 
Louis Saillant, în numele a 107 
milioane de membri ai F.S.M. a 
adresat președintelui S.U.A., Ken
nedy, o telegramă de protest îm
potriva hotărîrii Curții Supreme a 
S.U.A. de a pune în aplicare legea 
McCarran.

Aplicarea acestei legi, se spune 
în telegramă, este în contradicție 
cu constituția, prevede pedepse gre
le pentru cei care apără libertățile

democratice. Urmărind în primul 
rînd pe comuniști, ea este îndrep
tată, de asemenea^ împotriva per
soanelor și organizațiilor progresis
te din S.U.A. care duc lupta 
pentru pace, pentru revendicările 
economice și sociale ale oamenilor 
muncii; împotriva discriminării ra
siale. F.S.M. cere anularea imedia
tă a acestor măsuri și acestei 
antimundtorești care încalcă 
solan libertățile și drepturile 
menilor muncii consfințite. în 
clarația drepturilor omului.

©-------------- —

Apelul C.C. al P.C. din Japonia
TOKIO 23 (Agerpres) — TASS 

transmite :
Prezidiul C.C. al P.C. din Japo

nia a adresat poporului japonez 
apelul de a desfășura o și mai 
largă mișcare pentru strîngerea de 
semnături pe cererea cu privire la 
înfăptuirea cît mai grabniaă a de
zarmării generale și totale, la li
chidarea bazelor de pe alte terito
rii, la crearea unei zone denuclea- 
rizate în regiunea Asiei șt Oceanu
lui Pacific, 
dezlănțuirii

pentru pace, împotriva 
unui război nuclear.

fost invitat la ședința Con
de Securitate, a cerut Con- 
să adopte cît mai grabniv 
pentru a curma 

americană împotriva 
Dominicane.

Simulînd indignarea 
reprezentantul S.U.A., a 
discursul său să respingă acuzațiile 
aduse Statelor Unite. „Prezența 
prietenească" a flotei americane in 
regiunea Mării Caraibilor, a spus 
Stevenson, este cunoscută și apro
bată de autoritățile constituționale 
din- Republica Dominicană.

Reprezentantul Cubei a respins 
imediat aceste afirmații ridicule, 
amintind că „forțele prietenești" 
ale S.U.A. sînt tocmai forțele care 
au invadat și au semănat moarte și 
distrugere în Mexic, Haiti, Guate
mala, Cuba și în alte țări.

Reprezentantul Republicii Domi
nicane, invitat la ședința Consi
liului de Securitate, a cerut să sc 
amine ședința Consiliului de Secu
ritate care urmează să examineze 
scrisoarea Cubei, deoarece, a afir
mat el, nu a reușit să studieze încă 
această scrisoare și declarația lui 
Stevenson și așteaptă instrucțiuni 
din partea guvernului său.

Luînd cuvîntul în calitate de re
prezentat al U.R.S.S., V. A. Zo
rin a subliniat uriașa importanță

intervenția
Republicii

Stevenson, 
încercat în

»!
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Nici o armă atomică lui Adenauer"
i rolestui tineretului din Washington

legi 
gro- 
oa- 
de

DECLARAȚIA
23 (Agerpres)’ 

„Unita" a publicat in-

LUI FBAMBA
ROMA
Ziarul 

terviul acordat de Paul Fbamba, 
președintele Partidului socialist 
din Congo, corespondentului a- 
cestui ziar.

Președintele Partidului socia
list din Congo a condamnat in
consecvența și nesmeeritatea 
președintelui Kasavubu și a 
unor membri ai actualului gu
vern congolez în ce privește în
făptuirea obligațiilor asumate.

Fbamba a criticat politica 
„capitulardă" a reprezentanților

aju- 
lichi-

O.N.U. în Congo care n-au 
tat guvernul' central să 
deze pe Chombe și să pună ca
păt separării Katangăi. Aceas
tă capitulare a dus, de aseme
nea, la concesii și compromisuri 
la Leopoldville. Asupra repre
zentanților O.N.U. din Congo 
fac presiuni puterile coloniale 
care recurg la „sperietoarea co
munismului" ori de cîte ori este 
subliniată necesitatea luptei îm
potriva intereselor belgiene, fran
ceze și engleze dtfn Katanga.

WASHINGTON 23- (Agerpres).
La 22 noiembrie' ministrul Afa

cerilor Externe al R.F.G. Schroder 
care se află în S.U.A., însoțind pe 
Adenauer, a ținut un discurs, la 
Clubul național al presei. înainte 
ca Schroder să sosească în fața 
clădirii clubului a apărut un grup 
de tineri purtînd pancarte cu ins
cripții de protest împotriva preten
țiilor cercurilor guvernante de la 
Bonn de a li se pune la dispoziție 
arma atomică. Tinerii au organizat 
pichete în jurul clădirii clubului și 
distribuiau trecătorilor o declarație 
purtînd titlul „Nici un război din 
cauza Berlinului. Nici o armă a-, 
tomică lui Adenauer".

„Vizita cancelarului Adenauer, 
se spune în declarație, agravează 
situația internațională care este și 
așa încordată. Momentul ales pen
tru vizita Iui Adenauer nu poate 
sluji decît țelurilor ațîțării războiu
lui rece".

Avertizîndu-1 pe președintele 
Kennedy împotriva primejdiilor 
care amenință viața și bunăstarea 
poporului american în cazul în care 
arma nucleară și rachetele vor fi 
puse la dispoziția conducătorilor 
reacționari ai Germaniei occiden
tale, tineretul îi cere să declare 

avea 
Ade- 
armă

că „Nici un război nu 
loc din cauza Berlinului 
nauer nu va căpăta nici 
atomică".

In declarație se arată 
porul american nu va permite să 
fie atras într-un război atomic prin 
metode de intimidare. Americanii 
doresc ca problema statutului Ber
linului occidental să fie rezolvată 
pe calea tratativelor, nu printr-o 
continuă echilibristică pe marginea 
„războiului rece".

In încheierea declarației tinere
tul cere tuturor americanilor să se 
pronunțe cu hotărîre în apărarea 
păcii.

va 
și 
o

că po-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, Ștr. Gh. Gheorghiu- Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

și urgența problemei ridicate de 
guvernul Cubei în fața Consiliului 
de Securitate. Amintind că potrivii 
relatărilor presei americane, ît; 
momentul de față în apropierea 
țărmurilor Republicii Dominicane 
se află 14 nave militare ameți 
cane, printre care port-avioane 
crucișătoare, elicoptere și cu in 
fanterie marină la bord, V. A. Zo 
rin a cerut ca S.U.A. să explice 
în ce scop au fost trimise aceste 
nave. Roate că Republica Domi
nicană amenință S.U.A. cu o inva
zie ?

Reprezentantul S.U.A. a decla
rat că flota a fost trimisă pentru 
o contribui la eliberarea Republici; 
Dominicane de dictatură. Dar mă 
șurile unilaterale fără împuterni
cirile în acest sens'ale Consiliului 
de Securitate sau măcar ale Orga
nizației Statelor Americane cons
tituie o încălcare directă a Carte 
O.N.U., precum și a statutului Or 
ganizației Statelor Americane.

V. A. Zorin a atras atenția asu
pra paragrafului din scrisoarea gu
vernului Cubei în care se arată că 
acțiunile agresive ale S.U.A. îm
potriva Republicii Dominicane cre
ează un precedent periculos pentru 
justificarea amestecului direct în 
treburile interne ale altor țări.

In legătură cu cererea reprezen
tantului Republicii Dominicane, V. 
A. Zorin, președintele Consiliului 
de Securitate, a hotărît să fixeze 
ședința Consiliului de Securitate 
pentru examinarea problemei ridi
cată în scrisoarea guvernului Cu
bei, pentru dimineața zilei de 24 
noiembrie.

14,00 Concert de 
românească, 14,40 

țări socialiste,

PROGRAM OE RADIO
25 noiembrie \

PROGRAMUL I 8,00 Din pr^Sa 
de astăzi, 8,30 Concert popflar, 
9,00 Roza vînturilor, 9,30 Muzică 
populară romînească, 10,20 „Con
cert ghicitoare" (1) (reluare), 11,03 
Muzică ușoară, 11,28 Lucrări de 
cameră de compozitori romîni,
12.30 Cîntă Lucreția Ciobanu și 
acordeonistul llie Udilă, 13,05 Pie
se simfonice, 
muzică ușoară
Muzică corală din 
15,10 Melodii populare romînești, 
15,45 Pagini din noua literatură 
slovacă, 16Д5 Vorbește Moscova '
17.15 Formali de muzică ușoară, 
18,00 Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie și 
agricultură, 19,05 Г 
țară, 19,15 Concert 
populară rusă, 19,45 
dans, 20,40 Program 
torii de romanțe, 
zică de dans. PROGRAMUL 
II. 12,15 Nci înregistrări primite 
din partea Radiodifuziunii din 
R.D. Germană, 13,00 Muzică 
populară romînească interpretată

; de Vasiie Cănănâu și violonistul 
Moise Belmustață, 14,03 Pagini de 
mare popularitate din operete,
14.30 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii de Stat 
din Oradea, 16,30 Cîntă orchestra 
de estradă a Radioteleviziunii, di
rijată de Sile Dinîcu, 17,00 Melo
dii populare romînești, 18,05 Ciclul 
„Sonatele pentru vioară și pian de 
Beethoven", 20,30 Muzică de dans,
21.15 Muzică populară romînească, 

i 21,45 „Toată lumea cîntă, ride și
dansează".

1

I

I

Scrisori din 
de muzică 

I Muzică de 
pentru iubi- 
22,30 Mu-
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CINEMATOGRAFE
25 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie t 
Carmela ; AL. Sahia : Două vieți 
(seria I-a) ; PETRILA : Alba Re
gia ; LIVEZENI : Oameni sau ma
luri ; ANINOASA : Baladă epocii 
de piatră ; VULCAN : S-a furat 
un tramvai ; LUPENI : La începu
tul secolului ; BĂRBĂTENI : Seri, 
soare neexpediată ; URICANI: In
sula în flăcări. j
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